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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jika membicarakan tentang hubungan kerjasama militer israel-singapura, 

Salah satunya disebabkan oleh latar belakang yang sama dan potensi yang bisa 

dikembangkan agar bisa bersaing dengan negara lain. Dalam hal agama, Zionis 

Israel merupakan penganut agama Yahudi di tengah-tengah bangsa yang 

mayoritas Islam. Demikian juga dengan warga Singapura yang mayoritas 

beragama kristen protestan yang berada di tengah-tengah negara tetangga yang 

mayoritas Islam.  

Dilihat dari sisi geografisnya, keberadaan Israel memang rentan dan kecil 

yang dikelilingi oleh negara-negara besar. Begitu juga dengan Singapura, negara 

kecil yang berada ditengah-tengah “para pembesar”. Dan berdasarkan potensi dari 

dua negara, Israel memiliki peringkat indeks pembangunan manusia, kebebasan 

pers, dan daya saing ekonomi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara 

arab di sekitarnya. Sedangkan Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat 

di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting 

dalam perdagangan dan keuangan internasional. Maka penting bagi Singapura 

untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan agar kegiatan perekonomian dan 

perdagangan di negeri ini tidak terganggu. Hal inilah yang menyebabkan 

Singapura dan Israel sebagai negara yang memiliki kemampuan militer, 

pertahanan dan intelijen yang kuat di Asia Tenggara dan dunia.1 

                                                
1 Ridyasmara, Rizki. 2008. Singapura Basis Israel di Asia Tenggara. Jakarta:Khalifa diakses pada 
tanggal  1 november 2012 
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Selain dari faktor latar belakang yang sama, hubungan kerjasama militer ini 

juga didasari oleh ideologi yang berbeda untuk mencapai kepentingan masing–

masing. Mungkin tidak banyak yang tahu peran Israel saat awal berdirinya negara 

Singapura, negara kecil yang kini menjadi salah satu negara paling stabil dan kuat 

di Asia. Ini sebenarnya bukanlah hal yang baru karena semenjak kedatangan Sir 

Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819 disana, komunitas Yahudi sudah mulai 

menancapkan kuku-nya di negara kota ini.2 Hubungan ini berawal dari 

perdagangan antar negara karena Singapura menjadi negara penghubung pada 

jalur perdagangan di asia tenggara.3  

Lalu pada tahun 1960-an awal dirintisnya keterlibatan Israel dan Yahudi 

adalah untuk turut membangun negara yang baru mulai berdiri yaitu Singapura. 

Hal pertama yang menjadi perhatian Singapura adalah pengakuan internasional 

atas lahirnya negara baru ini. Hal kedua terbesar yang menjadi perhatian adalah 

masalah keamanan dan pertahanan. Singapura dengan wilayah yang relatif 

kecil,terbatasnya sumber daya dan pentingnya kegiatan ekonomi bagi Singapura 

dengan negara lain merupakan elemen ekonomi dari keamanan nasional yang 

meliputi kemampuan suatu negara untuk mengejar kepentingan nasional.4  

Kebijakan pertahanan Singapura dipengaruhi oleh faktor-faktor geo-politik 

dan geo-strategis. Dalam memahami kebijakan pertahanan Singapura, maka kita 

                                                
2 Ridyasmara, Rizki. 2008. Singapura Basis Israel di Asia Tenggara. Jakarta:Khalifa diakses pada 
tanggal  1 november 2012 
3 Chia Siaoow Yue dan Jamus Jerome Lim,”Singapore:A Regional Hub in ICT”, dalam Seiichi 
Masuyama dan Donna Vandenbrink(eds),2003.pdf,Towards a Knowledge-based Economy:East 
Asia Changing Industrial Geography, (Singapore:Institute of Southeast Asian Studies),hal 268 
diakses pada tanggal  1 november 2012 
4 Hartland-Thunberg (1982) dalam Acharya, Amitav, 2008, Singapore’s Foreign Policy: The 
Search for Regional Order, Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, hal 34 diakses 
pada tanggal  1 november 2012 
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harus memahami bagaimana kondisi geopolitik Singapura di dalam kawasan Asia 

Tenggara. Dalam keadaan geo-politik Singapura, hubungan Singapura dengan 

negara-negara tetangganya di Asia Tenggara mengalami pasang surut terutama 

dengan dua negara terdekatnya yaitu Indonesia dan Malaysia. Hubungan Singapura 

dengan kedua negara ini secara simultan dikarakteristikkan dengan berbagai 

ketegangan dan tidak adanya rasa saling percaya.5 Kondisi seperti ini tentu saja 

membuat Indonesia dan Malaysia mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar 

dalam kebijakan luar negeri Singapura dibandingkan dengan negara-negara lainnya di 

Asia Tenggara. Dengan berbagai kondisi geo-politik yang dinamis serta berbagai 

ketidakpastian dalam politik internasional di kawasan Asia Tenggara, maka penting 

bagi Singapura untuk memperkuat sistem persenjataannya untuk mempertahankan 

eksistensi negara ini di dunia. Hal ini sangat penting untuk mengingat kurangnya 

berbagai sumber daya yang dimiliki Singapura.  

Tidak hanya faktor geo-politik yang dapat menjelaskan mengapa Singapura 

melakukan suatu kebijakan memodernisasi, namun faktor geo-ekonomi tentu 

menjadi suatu pertimbangan bagi Singapura untuk memperkuat sistem pertahanan 

negara Singapura.6 Karena kestabilan ekonomi juga bergantung pada keamanan 

maritim Singapura, kelancaran aliran perdagangan baik dari dan menuju 

pelabuhan sangatlah vital.7 Posisi Singapura yang strategis benar-benar memberi 

beberapa keuntungan dari segi geografis,ekonomi dan institusional.8  

                                                
5 Huxley,Tim, 2002, Defending The Lion City: The Armed Forces of Singapore, Sydney: Allen & 
Unwin Pty Ltd, hal 45 diakses pada tanggal  1 november 2012 
6 Ministry of Trade and Industry of Singapore dalam Amitav Acharya, 2008, Singapore’s Foreign 
Policy : The Search for Regional order, Singapore World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, hal 37 
diakses pada tanggal  1 november 2012 
7 MINDEF, 2000, Defending Singapore in the 21th Century, (Singapore : Ministry of Defense), 
hal 2 diakses pada tanggal  1 november 2012 
8 Chia Siaow Yue dan Jamus Jeroome Lim,”Singapore:A Regional Hub in ICT”, dalam Seiichi 
Masuyama dan Donna Vandenbrink 9eds), 2003, Towards a Knowledge-based Economy: East 



4 
 

 
 

Untuk mengatasi masalah pertahanannya, Singapura meminta bantuan 

beberapa negara seperti India dan Mesir. Namun respon yang didapat hanya 

pengakuan kemerdekaan dan menerima negara singapura tapi mereka tidak 

memberikan jawaban pasti atas permintaan bantuan militer yang di ajukan 

singapura.9 Sebenarnya sebelum itu Israel menawarkan jasa untuk menyiapkan 

pasukan bersenjata tapi sempat ditolak oleh Singapura karena beberapa pihak 

yang keberatan oleh tawaran tersebut,diantaranya adalah negara-negara tetangga 

Singapura seperti Indonesia dan Malaysia yang bermayoritaskan muslim serta 

warga minoriti umat muslim yang tinggal di Singapura. Namun karena tanggapan 

beberapa negara terhadap pengajuan permintaan bantuan Singapura tidak 

mendapat jawaban yang pasti dan ini menimbulkan kekecewaan bagi Singapura 

akhirnya melirik tawaran Israel dan langsung memerintahkan untuk memproses 

proposal Israel untuk menyiapkan militer Singapura.  

Pada tahun 1969, segera setelah membangun hubungan diplomatik, 

dilaporkan bahwa Singapura membeli 50 tank dari Israel. Selajutnya Israel 

memiliki kedutaan besar di Singapura dan diwakili di Israel oleh duta besar 

penduduk non berbasis di Singapura (di departemen luar negeri ) dan melalui 

konsulat kehormatan di Tel Aviv. 

Modernisasi kekuatan militer memang dilakukan oleh Singapura untuk 

menjamin survival dan eksistensi negara ini di dunia. Dengan demikian Singapura 

sangat memerlukan suatu pertahanan yang kredibel. Militer dan persenjataan 

                                                                                                                                 
Asia Canging Industrial Geography, (Singapore:Institute of Southeast Asian Studies), hal 271 
diakses pada tanggal  1 november 2012 
9 Amnon Barzilai, A Deep, Dark, Secret Love Affair Israel News-Haaretz Israeli News Source. 
Diakses dari (http://www.haaretz.com/a-deep-dark-secret-love-affair-1.128671) pada tanggal 1 
november 2012 
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memiliki beberapa fungsi penting untuk sebuah negara. Salah satu tujuanya 

adalah mencegah negara lain untuk menggunakan kekuatan militer sehingga 

terlihat begitu beresiko bagi negara tersebut.10 Bagi Singapura, ancaman 

fundamental yang dihadapi adalah ancaman yang bersifat kritikal, yaitu ancaman 

langsung terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup negara ini. Ancaman ini 

dapat berupa invasi militer atau ancaman terhadap keamanan ekonomi dan 

aksesnya. Ancaman invasi militer terhadap Singapura merupakan suatu ancaman 

yang dapat terjadi sewaktu-waktu, mengingat Singapura merupakan negara kuat 

namun mempunyai power yang lemah.11 

Perlu di garis bawahi di sini, bahwa proposal Israel yang telah diajukan sejak 

tahun 1960, adalah sebuah hasil dari kajian mendalam tentang masa depan 

Singapura dan percaturan politik di Asia Tenggara. Bukan Singapura yang aktif 

untuk meminta Israel masuk, tapi Israel lah yang pertama kali menawarkan diri 

agar bisa terlibat secara aktif di wilayah Asia Tenggara. Tentu saja ini bukan 

semata-mata terjadi secara kebetulan, tapi berdasarkan perencanaan yang matang 

dari gerakan Zionisme internasional. Menempatkan diri bersama Singapura, sama 

artinya menjadi satelit Israel dan kekuatan Yahudi di Asia Tenggara. Selain 

Singapura yang diuntungkan dengan bantuan dibidang teknologi dan pertahanan, 

Israel juga diuntungkan dengan besarnya investasi Singapura ke Israel. Kerjasama 

Singapura – Israel ini menjadikan Singapura sebagai pasar bebas Israel dalam 

memasuki pasar Asia Tenggara dan pusat bagi inovasi dan pengembangan Israel 

                                                
10 Barry Buzan, 1987, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International 
Relations,Lndon:Macmillan Press Ltd, hal 135 diakses pada tanggal  1 november 2012 
11 Barry Buzan, 1991, People, States, and Fear:An Agenda for International Security Studies in 
The Past Cold War Era, (Colorado:Lynne Rienner Publisher,Inc.), hal 114 diakses pada tanggal  1 
november 2012 
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di berbagai bidang. Tidak hanya itu saja, Israel bisa memantau langsung negara-

negara muslim besar di dunia seperti Malaysia dan Indonesia. Israel juga 

membangun basic camp militer dan intelijen di selat Malaka yang sejak dulu 

merupakan jalur strategis dan teramai di dunia. Sejarah membuktikan mulai dari 

berdirinya negara Israel sampai saat ini, militer Israel mampu mempertahankan 

kokohnya negara tersebut. Dari semua kelebihan tersebut, militer Singapura akan 

semakin kuat saat bekerja sama dengan Israel. Semakin mudah bagi Singapura 

untuk menghancurkan suatu negara dalam waktu yang singkat karena Singapura 

memiliki strategi pertahanan menyerupai Israel yang mengandalkan kekuatan 

pasukan cadangan (reservist) dan persenjataan teknologi tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penulisan ini adalah ”Bagaimana perkembangan kerjasama militer 

antara Israel dan Singapura?” 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis menentukan batasan masalah yang akan dibahas. Penulis 

terlebih dahulu mempelajari hasil tulisan dari pengamat hubungan internasional. 

Dalam hal ini difokuskan pada pengamatan prospek kerjasama dan adanya timbal 

balik dari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini penulis mempelajari hasil 

analisa dari beberapa pengamat. 
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1.3.1  Penelitian Oleh Rindu Faradisah Novana 

Menurut Rindu Faradisah Novana, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada 

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009”12, Dalam 

kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, tercapai kesepakatan 

tentang bantuan dalam rangka implementasi kerjasama militer 2006-2010. 

Kerjasama militer kedua negara tersebut antara lain berupa jual-beli senjata. Saat 

ini, Rusia yang diakui banyak pihak sebagai pemain unik dari pasar senjata dunia 

dapat menjadi partner paling menjanjikan bagi Indonesia. Rusia mewarisi potensi 

teknologi militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di dunia, 

selain AS, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memproduksi 

seluruh elemen penting dari persenjataan modern. Namun, Kementerian 

Pertahanan Rusia tidak memiliki cukup uang untuk mendanai sepenuhnya potensi 

industri pertahanan Rusia. Dengan demikian, atas dasar usaha mempertahankan 

tujuan utamanya, industri pertahanan Rusia tertarik untuk mengekspor produknya. 

Rusia menawarkan persenjataan mereka pada harga yang rendah tanpa 

persyaratan politik apa pun. Mereka juga siap mengikuti mekanisme barter, 

pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program. Peralatan tempur yang 

                                                
12 Rindu Faradisah Novana, “Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan 
Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009”.pdf diakses 
dari 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mkCB1oXqJmwJ:ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS
/article/download/74/68+rindu+faradisah+novana+pdf&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESjC-
MLsGVVWXAtoyOQOr4ehIN1dCzfBi2fY66USEanBPpnorrZ97Y_H3GeEhQohqEZtlJtl4QWIA
uTNbfDem4bkFHfeRH-
QiNY9ed1e8iXW7WVhNM0aTNojclUa9LK3BLcQ3Ij2&sig=AHIEtbSrUlQ3QVVatuFx3NSPkK
Kt1qqrrw diakses pada tanggal  1 november 2012 
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akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki sejumlah keunggulan termasuk 

daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan. 

Yang membandingkan antara penelitian Rindu Faradisah Novana dengan 

penelitian penulis, Kerjasama militer antara Rusia dan Indonesia yaitu berupa 

penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Rusia mewarisi 

potensi teknologi militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di dunia, 

selain AS, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memproduksi seluruh 

elemen penting dari persenjataan modern. Tapi, Kementerian Pertahanan Rusia tidak 

memiliki cukup uang untuk mendanai sepenuhnya potensi industri pertahanan Rusia. 

Dengan demikian, atas dasar usaha mempertahankan tujuan utamanya, industri 

pertahanan Rusia tertarik untuk mengekspor produknya. Sedangkan bagi Indonesia, 

kerjasama pertahanan dengan Rusia akan membuka jalan bagi Indonesia atas akuisisi 

teknologi militer modern, bahkan hingga kepada produksi bersama atas senjata-

senjata baru, dan tidak akan ada biaya-biaya politik atas kerja sama tersebut. 

Kerjasama dengan Rusia, bukan hanya memanfaatkan uang, teknologi pesawat, tetapi 

memindahkan kekuatan teknologi udara Rusia ke Indonesia adalah cita-cita agar 

Indonesia tidak hanya menjadi pemilik teknologi, tetapi juga menguasai, sehingga 

Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Dalam penelitian 

penulis, Kerjasama Militer antara Israel dan Singapura ini berlandaskan atas latar 

belakang yang sama dan dengan memodernisasi kekuatan militer untuk 

menjamin survival dan eksistensi negara ini di dunia, karena kepentingan satu sama 

lain saling bertemu, mereka membentuk hubungan yang saling menguntungkan 

sehingga Singapura dan Israel bisa menjadi negara yang memiliki kemampuan 

militer, pertahanan dan intelijen yang kuat di Asia Tenggara dan dunia. 
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1.3.2  Penelitian Oleh Radityo Dharmaputra 

Menurut Radityo Dharmaputra, dalam penelitiannya yang berjudul 

”Diskursus Identitas dalam Politik Luar Negeri: Persepsi Rusia dan Cina terhadap 

Pengembangan Kerjasama Shanghai Cooperation Organization”13, Nilai-nilai 

kultural dan identitas yang berkembang dalam suatu negara ternyata mampu 

mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Yang membedakan 

kebijakan luar negeri Rusia dan Cina adalah bagaimana kedua negara melihat dan 

mempersepsikan identitas mereka tersebut. Secara historis, Rusia memiliki 

ketakutan sendiri akan ancaman invasi Cina. Sementara Cina hanya memandang 

Rusia sebagai mitra dan rekan kerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan kemajuan perkembangan Cina. Disinilah kemudian hipotesis yang 

dikemukakan diawal tulisan terbukti benar bahwa nilai-nilai kultural dan 

diskursus identitas yang berkembang dalam masyarakat Rusia dan Cina melandasi 

kebijakan-kebijakan luar negeri kedua negara. Rusia di satu sisi melandaskan 

kebijakannya pada nilai-nilai tersebut. Dalam pandangan Hudson, ini dinamakan 

penggunaan kultur sebagai organization of meaning dan value preferences. Nilai-

nilai yang berkembang di masyarakat Rusia berperan besar membentuk persepsi 

negaranya. Sementara di Cina, walaupun nilai-nilai Konfusian yang berkembang 

di masyarakat juga membentuk identitas negaranya, namun ada variabel sistem 

politik otoritarian yang kemudian membuat pemerintah Cina dibawah Hu Jintao 

juga menekankan penggunaan nilai-nilai konfusian untuk mencitrakan image 

positif bagi negaranya. Ini seperti yang dikatakan Hudson, adalah bentuk 
                                                
13 Radityo Dharmaputra,”Diskursus Identitas dalam Politik Luar Negeri: Persepsi Rusia dan Cina 
terhadap Pengembangan Kerjasama Shanghai Cooperation Organization”.pdf diakses pada 
tanggal  1 november 2012 
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penggunaan kultur sebagai strategi negara. Di sinilah kemudian yang benar-benar 

membedakan kebijakan luar negeri Rusia dan Cina, selain tentunya perbedaan 

persepsi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, 

pemikiran-pemikiran mengenai relasi kultur dan identitas nasional dengan 

kebijakan luar negeri lebih tepat bila dianalisis secara partikular dan tidak dengan 

tujuan melakukan generalisasi berlebihan.  

Yang membandingkan antara penelitian  Radityo Dharmaputra dengan 

penelitian penulis adalah hal yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri suatu 

negara. Kebijakan luar negeri Rusia dan Cina dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural 

dan identitas yang berkembang dalam suatu negara. Rusia saat ini 

mempersepsikan diri mereka sebagai negara yang demokratis namun tetap 

merupakan negara besar. Mereka bukan bagian dari kebudayaan Barat dan bukan 

pula bagian integral dari kebudayaan Timur. Dengan begitu, Rusia akan selalu 

mengutamakan pada identitasnya sebagai “jembatan budaya” antara Barat dan 

Timur. Disisi lain, Cina menganggap dirinya adalah korban dari tekanan dan 

penindasan Barat dan oleh karenanya mereka bertekad untuk tidak membiarkan 

hal tersebut terulang kembali. Untuk itulah kemudian mereka bertindak pragmatis 

dengan mengutamakan kepentingan ekonominya agar tidak tertinggal dari negara-

negara lain. 

Sedangkan Kebijakan luar negeri Israel dan Singapura dipengaruhi secara 

geografis dan ekonomi, karena Israel dan Singapura adalah negara kecil yang 

dikelilingi oleh negara-negara besar yang bisa kapan saja menyerang, serta 

perekonomian yang merupakan aspek penting untuk membuat kesepakatan 
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bekerjasama dalam bidang militer. Posisi Singapura yang strategis benar-benar 

memberi beberapa keuntungan dari segi geografis,ekonomi dan institusional. Oleh 

karenanya, kestabilan ekonomi juga bergantung pada keamanan maritim 

Singapura, kelancaran aliran perdagangan baik dari dan menuju pelabuhan. 

Kerjasama Singapura – Israel ini menjadikan Singapura sebagai pasar bebas Israel 

dalam memasuki pasar Asia Tenggara dan pusat bagi inovasi dan pengembangan 

Israel di berbagai bidang. 

 

1.3.3  Penelitian Oleh Indah Kartika Sari 

Menurut Indah Kartika Sari, dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kerjasama Militer Cina-Pakistan Masa Pemerintahan Hu Jintao”14, perkembangan 

dunia yang semakin kompleks tenyata masih menyisakan berbagai permasalahan 

internasional diantara masalah yang menonjol adalah pertahanan keamanan. Cina 

dan India adalah dua kekuatan besar yang muncul di wilayah tersebut. Kedua 

kekuatan ini berusaha memperkuat pengaruhnya masing-masing di kawasan. Oleh 

karena itu telah terjadi ketegangan antara kedua negara dan keduanya saling 

menjaga jarak satu sama lain. Keinginan untuk menjadi great power bagi Cina 

tidak bisa lepas dari sejarah besar bangsa ini sebagai sebuah imperium yang 

berkuasa lebih dari 5000 tahun. Dalam usahanya memperoleh kembali status 

great power, Cina juga membuat beberapa kebijakan diantaranya kebijakan 

militer negaranya.  

                                                
14 Indah Kartika Sari,”Peningkatan Kerjasama Militer Cina-Pakistan Masa Pemerintahan Hu 
Jintao”.pdf diakses pada tanggal  1 november 2012 
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Dalam kebijakan militernya, selain berusaha untuk memodernisasikan 

produksi senjata dalam negeri, Cina juga melakukan kerjasama dengan banyak 

negara. Dan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Cina adalah dengan 

meningkatkan kerjasama militer dengan Pakistan khususnya di kawasan Asia 

Selatan.  

Pakistan adalah salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang selalu terlibat 

konflik perbatasan dan ideologi dengan negara tetangganya yaitu India. Pakistan 

telah mewarisi rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan tentang India sejak awal 

kemerdekaannya di tahun 1947. Konflik kedua negara tersebut dilihat sebagai 

peluang bagi Cina untuk masuk dan memperluas pengaruhnya politiknya di 

Pakistan baik melalui kerjasama ekonomi militer maupun militer itu sendiri.  

Kerjasama militer ini tidak terlepas dari kepentingan Pakistan untuk 

memodernisasi senjata serta pengembangan nuklir yang dibantu oleh Cina untuk 

memperkuat pertahanan keamanannya dari ancaman India. Bagi Cina, Pakistan 

adalah negara yang paling banyak mengimpor senjata-senjata Cina. Hal ini 

menjadikan Pakistan sebagai pasar militer terbesar bagi Cina. Melalui kerjasama 

militer, latihan militer bersama serta military expo yang diadakan oleh kedua 

negara akan menjadi langkah nyata bagi Cina untuk membuat Pakistan akan 

ketergantungan akan senjata Cina dan terus menjadi konsumen Cina baik senjata 

perang maupun senjata konvensional sebagai alutsista pertahanan keamanan 

Pakistan. Tentunya hal ini akan menguntungkan Cina khususnya dalam hal 

ekonomi militernya karena berdasarkan distribusi dan transfer teknologi 

militernya yang secara langsung akan berdampak pada meningkatnya kemampuan 
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ekonomi negaranya. Peran Cina sebagai negara superior di mata internasional 

yang harus menjaga hubungan dengan negara-negara tertentu di wilayah akan 

menjadi pertimbangan penting melihat potensi yang ada di kawasan Asia Selatan 

dalam hal ini Pakistan sebagai komponen penting untuk penjualan serta promosi 

senjata konvensional Cina.  

Kepentingan politik Cina di Pakistan adalah memperluas pengaruhnya 

(sphere of influence) di kawasan Asia Selatan. Pengaruh yang ingin diciptakan 

atau dipertahankan di kawasan adalah sebuah penciptaan perimbangan kekuatan 

ketika India menjadi negara besar yang mampu menyaingi Cina dalam berbagai 

bidang strategis. Melalui peningkatan kerjasama militer antara Cina dan Pakistan 

ini, Cina ingin mendapatkan kepentingan nasionalnya di kawasan. Menunjukkan 

pada India dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan, serta kepentingan 

ekonomi militer negaranya yakni menjadikan Pakistan sebagai pasar yang 

potensial bagi penjualan dan distribusi senjata dan alat-alat militer buatan Cina.  

Yang membandingkan antara penelitian Indah Kartika Sari dengan penelitian 

penulis, kerjasama militer Cina dan Pakistan ini dilihat dari satu tujuan yang sama 

yaitu India,karena kedua negara tersebut merasakan hubungan yang tidak nyaman 

dengan India. Cina dan India adalah dua kekuatan besar yang muncul di wilayah 

tersebut. Kedua kekuatan ini berusaha memperkuat pengaruhnya masing-masing 

di kawasan. Oleh karena itu telah terjadi ketegangan antara kedua negara dan 

keduanya saling menjaga jarak satu sama lain. Pakistan adalah salah satu negara 

di kawasan Asia Selatan yang selalu terlibat konflik perbatasan dan ideologi 

dengan negara tetangganya yaitu India. Pakistan merasa tidak aman dan tidak 
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percaya terhadap India sejak awal kemerdekaannya di tahun 1947. Alasan inilah 

yang akhirnya mendorong Cina untuk meningkatkan kerjasama militer dengan 

Pakistan, yaitu untuk membendung pengaruh India di kawasan. Sedangkan 

kerjasama militer yang dibentuk oleh Israel dan Singapore memiliki tujuan yang 

berbeda. Sebagai  keamanan pertahanan dalam Singapura, modernisasi kekuatan 

militer memang dilakukan oleh Singapura untuk menjamin survival dan eksistensi 

negara ini di dunia. Bagi Singapura, ancaman fundamental yang dihadapi adalah 

ancaman yang bersifat kritikal, yaitu ancaman langsung terhadap eksistensi dan 

kelangsungan hidup negara ini. Dan Bagi Israel, kerjasama militer dengan 

Singapura ini merupakan sebuah hasil dari kajian mendalam tentang masa depan 

Singapura dan percaturan politik di Asia Tenggara. Karena Menempatkan diri 

bersama Singapura, sama artinya menjadi satelit Israel dan kekuatan Yahudi di 

Asia Tenggara. 

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian Terdahulu 

 JUDUL METODOLOGI HASIL 

Kerjasama Indonesia 
Dengan Rusia Dalam 
Bidang Pertahanan 
Militer Pada Masa 
Pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono 
Periode 2004-2009 

Penelitian ini mencoba 
untuk melakukan 
penelitian secara 
kualitatif dengan 
menggunakan model 
eksplanatif analisis. 

Kerja sama pertahanan 
dengan Rusia akan 
membuka jalan bagi 
Indonesia atas akuisisi 
teknologi militer modern. 
Selain kerjasama teknis 
dan jual-beli senjata, 
kedua negara itu juga 
sepakat menggelar 
pelatihan bersama dan 
pendidikan perwira 
Indonesia di Rusia, atau 
sebaliknya. 
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Diskursus Identitas 
dalam Politik Luar 
Negeri: Persepsi Rusia 
dan Cina terhadap 
Pengembangan 
Kerjasama Shanghai 
Cooperation 
Organization 

 Nilai-nilai kultural dan 
diskursus identitas yang 
berkembang dalam 
masyarakat Rusia dan 
Cina delandasi kebijakan-
kebijakan luar negeri 
kedua Negara yang 
membuat mereka 
bertindak pragmatis 
dengan mengutamakan 
kepentingan ekonominya 
agar tidak tertinggal dari 
negara-negara lain 

Peningkatan Kerjasama 
Militer Cina-Pakistan 
Masa Pemerintahan Hu 
Jintao 

 Melalui kerjasama 
militer, latihan militer 
bersama serta military 
expo yang diadakan oleh 
kedua negara akan 
menjadi langkah nyata 
bagi Cina untuk membuat 
Pakistan akan 
ketergantungan akan 
senjata Cina dan terus 
menjadi konsumen Cina 
baik senjata perang 
maupun senjata 
konvensional sebagai 
alutsista pertahanan 
keamanan Pakistan. 
meingat Pakistan yang 
ingin memodernisasi 
senjata serta 
pengembangan nuklir 
yang dibantu oleh Cina 
untuk memperkuat 
pertahanan keamanannya 
dari ancaman India 

Bentuk dan Kerjasama 
Militer Israel-Singapura 

Konsep penelitian disini 
menggunakan deskriptif 
dengan menggunakan 
metode kualitatif yang 
dapat diartikan penelitian 
lebih menekankan aspek 
pemahaman secara kasus 
per kasus 

menghadapi ancaman 
yang datang baik internal 
maupun eksternal dengan 
cara membangun 
hubungan diplomatik dan 
memodernisasi kekuatan 
militer. 
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1.4 Kerangka Teori dan Pendekatan 

1.4.1 National Security 

Definisi keamanan nasional (National Security) diletakkan secara normatif, 

seperti definisi Frederidck Hartman yang melihat keamanan sebagai “the sum 

total of the vital national interests of the state,” maka “kepentingan nasional” itu 

pun didefinisikan sebagai “sesuatu yang membuat negara bersedia dan siap untuk 

berperang.”
  

Keamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk 

mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang 

memberikan kemampuan penangkal (deterrent). Dengan kata lain, definisi 

keamanan kerap dilandasi oleh asumsi dengan supremasi kekuatan militer sebagai 

sarana untuk melindungi negara dari ancaman militer dari luar.15 Singapura 

merupakan wilayah yang relatif kecil dan terbatasnya sumber daya, serta beragam 

etnis penduduk yang tinggal disana. Kondisi inilah yang ikut menentukan 

konsepsi keamanan nasional Singapura karena keamanan nasional Singapura tidak 

terlepas dari pertimbangan para pengambil keputusan terhadap kesatuan wilayah, 

stabilitas politik dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini 

membentuk dasar-dasar politik luar negeri Singapura. Bagi para pengambil 

keputusan luar negeri Singapura, untuk mempertahankan eksistensi Singapura 

sebagai negara kecil.  

 

                                                
15 Rizal Sukma, “Konsep Keamanan Nasional” .pdf diakses pada tanggal 28 oktober 2012 
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1.4.2 Collective Defense 

Collective defence merupakan suatu usaha  untuk memelihara  prinsip 

“security against enemy”. Collective defence ini juga menekankan pada 

pembentukan “military alliances” (defence pact)  diarahkan untuk melawan 

musuh yang bersifat spesifik. Dalam hal ini pendekatan bersifat konfrontatif, yang 

ditujukan untuk mencegah atau menghalangi serangan musuh dengan cara 

memelihara kemampuan militer untuk melancarkan serangan balik.16

 Karakteristik daripada Collective Defense adalah : 

1. External Threat 

2. Konsep resiprokal (saling) “one for all, all for one” 

3. Keanggotaannya bersifat strict dan tertutup bagi negara lain 

4. Aliansi yang dibentuk bersifat “war machine” maksudnya pembentukkannya 

memang untuk berperang. jadi ketika ada ancaman, bukannya malah damai, 

kecenderungannya malah untuk berperang 

5. Hubungan patron-client maksudnya karena ada major power, maka ada 

jaminan keamanan 

6. Sifatnya eksklusif maksudnya semua peraturan ini hanya berlaku bagi 

anggotanya 

7. Perjanjian untuk tidak saling menyerang 

8. Ada penggabungan kekuatan militer untuk terus meningkatkan kapabilitas 

militer  

                                                
16 Prof.Dr.Muladi,SH, “Pemanfaatan Kerjasama Keamanan (Cooperative Security) untuk 
Menghadapi Bahaya Keamanan Komprehensif (comphrehensive Security Threat) dalam rangka 
Ketahanan Nasional dan Memperkokoh NKRI”.pdf  diakses pada tanggal 03 Mei 2013 
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 Dalam memahami kebijakan pertahanan Singapura, maka kita harus 

memahami bagaimana kondisi geopolitik Singapura di dalam kawasan Asia 

Tenggara. Dalam keadaan geo-politik Singapura, hubungan Singapura dengan 

negara-negara tetangganya di Asia Tenggara mengalami pasang surut terutama 

dengan dua negara terdekatnya yaitu Indonesia dan Malaysia. 

Konflik yang sering dialami Singapura dan Malaysia, Sebagai negara kecil 

yang kekurangan sumber daya alam, Singapura selama ini membutuhkan suplai 

air dari negara tetangganya. Menghentikan pasokan air dari Malaysia di saat ini 

sama dengan mematikan denyut kehidupan di Negeri Singa itu. Sayangnya, 

kontrak pembelian air dari Malaysia yang kini hampir habis terkatung-katung 

karena perbedaan pendapat. Selama ini Singapura terlalu murah menghargai air 

dari Malaysia. Karenanya Kuala Lumpur menginginkan harga yang lebih masuk 

akal. Namun Singapura menolak kenaikan harga ini.  

Konflik yang sering dialami Singapura dan Indonesia, adalah konflik 

perbatasan yang terjadi di Indonesia-Singapura bermulai dari reklamasi wilayah 

laut Singapura yang membuat daratan Singapura menjadi lebih luas dan laut 

perbatasan Indonesia dan Singapura menjadi Sempit. Reklamasi pantai-pantai di 

Singapura menyebabkan daratan negara kota bertambah 12km ke arah perairan 

Indonesia, sedangkan wilayah perairan Indonesia berkurang 6km. Sejumlah pihak 

mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan 

merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah konsep penelitian deskriptif, disini 

deskriptif bertujuan melihat persoalan kemudian berusaha untuk menggambarkan 

secara sistematis dengan teori dan konsep. Perkembangan militer Israel – Singapura 

kian berkembang, terbukti dengan adanya hubungan diplomatik secara terbuka dan 

perijinan Israel untuk membuka kantor kedutaannya di Singapura. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yang dapat diartikan yaitu 

penelitian yang lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini juga 

melakukan kajian secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat 

suatu masalah yang satu berbeda dengan masalah yang lain. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penulis lakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang di terbitkan oleh 

berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang penulis tulis. 

Data mengenai penelitian ini sendiri penulis dapatkan dari library research dan 

website yang terkait dengan topik yang penulis tulis. 

 

1.7 Struktur Penulisan 

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini tediri dari latar belakang, rumusan masalah, penelitian terdahulu, 

kerangka teori pendekatan, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan di 

akhiri dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II URGENSI KERJASAMA 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah berawalnya 

hubungan kerjasama yang dibangun sejak tahun 1965 sampai 2008, serta 

kepentingan masing-masing dari kerjasama ini 

 

BAB III  BENTUK KERJASAMA 

 Dalam bab ini penulis akan memaparkan postur militer Israel-Singapura, 

sejarah kerjasama, adanya ketergantungan Singapura teradap Israel yang berupa 

Hard Power dan ketergantungan Israel terhadap Singapura yang berupa Soft 

Power.  

 

BAB IV PERKEMBANGAN KERJASAMA 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang perkembangan kerjasamanya 

berdasarkan kepentingan kerjasamanya, peningkatan seperti apa yang dialami oleh 

masing-masing negara dari kerjasama tersebut, hasil perkembangan dari 

kerjasama dan intensitas latihan bersama. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi tentang 

saran-saran dan guna kebutuhan serta masukan-masukan kepada penulis. 

 

 


