
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang  memiliki ketertarikan kuat, baik 

secara geografis dan nilai ekonomis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian 

yaitu bagian daratan dan kepulauan1. Bagian kepulauan inilah yang menjadi 

persoalan bagi Negara-negara di regional Asia Tenggara untuk membina 

hubungan baik di balik permasalahan perbatasan.  

Kawasan Asia Tenggara menjadi penting ketika pasca perang dunia kedua 

ketika Negara di kawasan berdiri sendiri setelah masa kolonialisasi. Dan sejak itu 

Asia Tenggara menjadi diperhitungkan dalam dunia internasional terutama postur 

geografis dan SDA, sehingga banyak menyebut Asia Tenggara sebagian dari 

dunia ketiga. Selain mempunyai letak geografis yang strategis, juga memiliki 

peran penting bagi perkembangan ekonomi global yaitu jalur sentral perdagangan 

dunia yang memakai jalur laut dan selat. Faktor ekonomis tersebut memberikan 

makna mengapa kawasan Asia Tenggara dirasa penting untuk dipertimbangkan 

oleh Negara-negara maju khususnya untuk investasi ataupun kerjasama. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, melalui pemanfaatan sektor 

strategis, Negara di Asia Tenggara mampu tumbuh menjadi Negara berkembang 

                                                             
1 Aris Dr.  Agus Munandar. 2009,.  Kawasan Asia Tenggara Dalam Dinamika Sejarah Kebudayaan. 
Departemen Arkeologi FIB UI.  http://www.fib.ui.ac.id. Diakses tgl. 22 oktober 2011 



dan maju. Dibalik keberhasilan membangun perekonomian dan kerjasama antara 

Negara ternyata menyimpan tingkat permasalahan sangat krusial dan rawan akan 

konflik terbuka, yaitu berupa konflik perbatasan (territorial) yang merupakan 

warisan kolonialisme. Dimana permasalahan ini dapat menjadikan ketegangan 

bilateral bahkan ketidak stabilan kawasan dengan kecurigaan terhadap 

peningkatan kapabilitas militer yang mereka lakukan.  

Faktor sengketa perbatasan Regional Asia Tenggara yang sebagian besar 

merupakan Negara berkembang, tentu persoalan keamanan maritim menjadi 

prioritas utama menyangkut keutuhan wilayah, yang sebagian besar merupakan 

perairan. Mengingat pada prinsipnya sebuah kedaulalatan merupakan dasar dari 

system international kontemporer sebagai tolak ukur dari sebuah ketidakstabilan2.  

Selain itu untuk penyeleseian konflik sengketa batas wilayah perairan tidak 

mudah untuk dilakukan di Asia Tenggara karena pada dasarnya masih 

menggunakan prinsip uti possidentis juris3 sedangkan sifat dasar alamiah atau 

“state of nature” masih diterapkan di pengamanan laut4.  

Berangkat dari kekhawatiran akan konflik yang dapat menimbulkan 

instabilitas kawasan. Maka dari itu Negara-negara di Asia Tenggara membentuk 

sebuah komunitas atau forum regional yaitu ASEAN (Asosiation South east of 
                                                             
2  Maksud dari pernyataan ini bahwa kedaluatan lebih penting dari persoalan lainya dalam konteks 
keamanan nasional. Masalah Perbatasan Di Asia Tenggara http://majalah.tempointeraktif.com/. 
Diakses tgl. 22 oktober 2011. 
3 suatu prinsip yang dibentuk dan dimodifikasi untuk menetapkan batas-batas Negara baru 
dekolonialisasi, dengan mengikuti batas-batsa yang di gunakan masa kolonialial. dikutip dari 
Souvereignity in ASEAN the problem of maritim cooperation in the south china sea. S. Rajaratman 
School of international studies. 2008. Singapore. hal 3 
4 http://www2.palomar.edu/users/jfmartin/Masher/Hobbes/Political/Hobbes_political.pdf 



Asian) pada tahun 19675, yang mana aturan terikat pada kesepakatan dalam TAC 

(treaty of amity and cooperations in southeast Asia) souveregnity dan non-

intervensi6.  

Keinginan untuk menjadikan kawasan yang aman,  ASEAN diharapkan 

mampu membangun hubungan baik antar Negara, melalui tiga pilar yaitu 

keamanan, ekonomi dan sosio-budaya, tiga pilar inilah yang membentuk 

pemikiran pengesampingan permasalahan sengketa batas Negara dengan sebuah 

kerjasama yang mana lebih mengedepankan pertumbuhan pembangunan. Dengan 

dasar tiga pilar tersebut ASEAN dapat tumbuh menjadi Negara berkembang 

dengan tingkat persaingan yang cukup pesat. Sehingga banyak memunculkan 

spekulasi kebutuhan akan keamanan lebih, guna melindungi dan menjaga 

Sumberdaya ataupun keamanan nasional, dengan meningkatkan kekuatan 

nasional untuk mendukung eksistensi sebagai bentuk bargaining dikawasan. 

 Setelah beberapa dekade berjalanya ASEAN dalam membangun kepercayaan 

di kawasan, ternyata tidak semudah mengelola kerjasama di atas konflik yang 

masih membayangi hubungan diantara Negara. pada tahun 2003 konflik kasus 

Sipadan-ligitan yang dimenangkan oleh pihak Malaysia di Mahkamah 

Inernational, menimbulkan ketegangan hubungan diantara Indonesia-Malaysia7. 

Selanjutnya Malaysia - Filipina, dalam konflik Sabah. Malaysia - Brunei 
                                                             
5 ASEAN selayang pandang. www.aseansec.org. diakses tgl 12-09-2011 
6 Souvereignty in ASWEAN yhe problem of maritim cooperation in the south china sea. S. 
Raajaratman School of international studies. 2008. Singapore. hal 1 
7Kasus Sipadan-Ligitan Tak Pengaruhi Hubungan Tentara Indonesia dan Malaysia. 
http://www.dephan.go.id. Diakses tanggal 28-9-2011 
 



Darussalam, sengketa di perbatasan pantai daerah Limbang. dan konflik laut Cina 

selatan (ASEAN Malaysia, Philipin, Vietnam)8. Dengan adanya konflik maritim 

tersebut beberapa negara yang bersengketa mengantisipasi dengan peningkatan 

kapabilitas senjata militer untuk mengamankan wilayah perbatasan sehingga 

kondisi di regional mencari kemanan masing - masing yang menyebabkan Negara 

mencari power mereka. 

Sejak tejadinya konflik perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2003, 

peningkatan anggaran militer di Asia Tenggara mengalami peningkatan secara 

berurutan sebesar 84%, 146%, 722% dari tahun 2005 sampai tahun 20099. 

Peningkatan angaran militer ini memberikan efek spiral bagi Negara lain untuk 

ikut mengembangkan pertahanan mereka seperti impor peralatan senjata militer, 

kapal perang, kapal patroli dll.  

Untuk melihat meningkatnya anggaran pembelanjaan militer di Asia Tenggara 

dapat dilihat dari dua aspek yaitu strategi pertahanan dan modernisasi peralatan 

persenjataan. Secara umum, strategi pertahanan dapat diartikan sebagai bentuk 

pertahanan diri (self defence), yang meliputi kebutuhan senjata untuk 

mengamankan wilayah, faktor postur geografi, dan ancaman luar maupun dalam. 

Untuk strategi pertahanan di Asia Tenggara memiliki gambaran bahwa luas dan 

geografi sebuah Negara menjadi pertimbangan untuk peningkatan pertahanan 

                                                             
8 Sovreighnity in ASEAN and the problem maritim cooperations in the south china sea. 2008. S. 
Rajaratnam school of international studies. Singapore 
9 peningkatan impor senjata ancam Asia Tenggara” www.antaranews.com. Diakses pada tanggal 28-9-
2011 



militer meliputi rawanya sengketa perbatasan dan kejahatan lintas Negara. Dari 

kebutuhan akan keamanan tersebut setiap Negara terdorong untuk meningkatkan 

kapabilitas militer dengan modernisasi persenjataan mereka. 

Faktor pendukung terjadinya dilema kemanan dikawasan adalah Strategi 

pertahanan di Asia Tenggara yang mana dapat lihat pada perkembangan paska 

perang dingin hingga pasca krisis ekonomi yang melanda Asia. Pada era paska 

perang dunia II,  dimana dengan berkurangnya peran US di kawasan memberi 

paradigma bagi Negara di Asia pasifik terutama, Jepang, Cina dan Filiphina untuk 

meningkatkan militer mereka di susul dengan India, karena tidak adanya kekuatan 

yang mendominasi lagi di kawasan karena pengaruh US, yang terjadi adalah 

kekosongan kekuatan (power vacum) sehingga muncul kekhawatiran terhadap 

pemanfaatan kekosongan tersebut untuk menggunakan kekuatan militer mereka10. 

Didukung dengan pengutan militer yang dibangun oleh India dengan pembagunan 

pangkalan militer dekat wilayah Asia Tenggara sehingga memunculkan dilemma 

keamanan (security dilemma) dikawasan.  

Maka, ASEAN membentuk ARF (Asean Regional Forum) pada tahun 1993,11 

yang berfungsi sebagai wadah bagi anggota ASEAN untuk menangani persoalan 

ancaman regional, selain itu ARF juga diharapkan sebagai konstruktif stabilitas 

                                                             
10 Tesis penelitian dari Oman heryaman, s.ip., m.si. Postur Militernegara-Negara Asia 
Tenggaradinamika Persenjataan Dan Pergeseran Lingkunganstrategis Internasionaldari Era Ke Pasca 
Perang Dingin. 2001.  Program pasca sarjana. Universitas jayabaya Jakarta 
 
11 ARF (asean regional forum) dibentuk atas kesepakatan Negara ASEAN untuk menjaga stabilitas 
kawasan setelah berakhirnya perang dingin 1989, ARF dibentuk pada tahun 1993 di Singapura pada 
pertemuan ASEAN-26. Deplu.go.id. selasa, 10-8-2011. 



kemanan kawasan, namun hal itu tak bersinambung  ketika konflik perbatasan 

muncul, konflik sabah yang menimbulkan insiden Corregidor 1968, konflik 

sipadan, dan konflik Laut Cina selatan antara negara ASEAN. Meski ASEAN 

maupun ARF terbilang sukses meredam konflik yang terjadi tetapi, kenyataanya 

Negara anggota terus meningkatkan kapabilitas power mereka (show force)12, dan 

hal ini membentuk sikap dan respon yang serentak terhadap perkembangan power 

di setiap Negara.  

Kemudian Prospek ancaman konflik tumpang tindih laut Cina selatan 

(Paracel) juga menjadi ancaman bagi stabilitas regional Asia Tenggara khususya, 

karena pihak yang berselisih diantara anggota ASEAN (Malaysia, Philipin, dan 

Vietnam), pengaruh kekhawatiran terhadap semakin kuatnya militer menjadi 

factor pengembangan persenjataan militer di Asia Tenggara semakin besar.  

Sehingga yang terjadi mispersepsi terhadap pembangunan militer diantara 

anggota ASEAN. 

Maka dengan semakin besarnya anggaran belanja militer terhadap 

peningkatan persenjataan yang dilakukan oleh Negara di Asia Tenggara menjadi  

pandangan negatif, dengan faktor dominan yaitu konflik sengketa perbatasan 

maritim. Hal ini (sengketa batas) tentu saja menjadi dampak terhadap peningkatan 

kapabilitas militer, meliputi penambahan personil di perbatasan termasuk 

persenjataan (kapal cepat) setiap Negara yang mana akan mengancam stabilitas 

                                                             
1212 Tahun 2005, bulan maret – april, idonesia-Malaysia melakukan unjuk kekuatan di perbatasan 
karena kasus ambalat, dan sipadan-ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia. http://www.dephan.go.id. 
Diakses tanggal 28-9-2011 



kawasan regional Asia Tenggara karena bagaimanapun suatu Negara dikawasan 

regional dengan kekuatan militer besar atau dominan dapat dipandang sebagai 

ancaman bagi Negara lain.   

Adapun yang menarik dalam konflik perbatasan maritim di Asia Tenggara 

adalah dimana konflik pada regionalisme yang didasarkan pada kebutuhan 

bersama akan keamanan kawasan berujung pada pertahanan nasional. Dalam 

artian Pertahanan Nasional lebih penting guna menangkal ancaman dari luar, yang 

menghasilkan dorongan kapabilitas kekuatan naisonal meningkat (military power) 

pada kenyataanya ancaman kedaulatan sebuah Negara dalam regional di ciptakan 

melaui persepsi sendiri oleh Negara anggota yang merespon sama karena tidak 

adanya kepercayaan dalam regionalisme yang di bangun.  

.                                                                                                                                                                                               

II. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa 

permasalahan yang di bahas adalah, “Mengapa tingginya intensitas konflik 

perbatasan di Asia Tenggara akan memicu perlombaan senjata”?. 

III. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

mengetahui fenomena konflik perbatasan di wilayah Asia Tenggara. Sehingga 

penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh konflik perbatasan di regional, 

apakah pengaruh konflik ini akan berdampak pada perlombaan senjata. 

 



IV. Manfaat Penelitian  

Ada dua manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

 

 

4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan agar dapat memperdalam kajian 

hubungan International dalam konteks kawasan regional. khususnya kawasan 

regional Asia Tenggara. 

4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

konflik-konflik perbatasan dengan intensitas berbeda yang terjadi di kawasan Asia 

Tenggara. 

V. Kerangka pemikiran  

5.1    Peringkat Analisis 

Berdasarkan Metodologi Hubungan international, penelitian disini 

menggunakan jenis level analisis Induksionis. Dimana unit analisa  dua variable    

satu sebagai Independent berada pada “Pengaruh Intensitas Tingginya Konflik 

perbatasan” yang mempengaruhi adanya “Potensi Perlombaan Senjata Di Asia 

Tenggara” sebagai variable dua Dependent. Dan analisis data yang digunakan 



adalah Induksionis, kerena unit analisa berada pada analisis konflik bilateral dan 

unit eksplanasi sebagai penjelas keterkaitan dengan faktor sistem regional13. 

5.1     Penelitian Terdahulu  

Penelitian pertama menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi di wilayah 

region Asia Tenggara, sebagai Negara baru, Negara pasca perang dingin, seperti 

yang di deskripsikan Oleh Michael Leifer bahwa hubungan luar negeri Negara 

baru di Asia Tenggara sebagai “Strange & Novel”, dapat disimpulkan dari 

pengertian yang dideskripsikan tersebut adalah Negara di Asia Tenggara adalah 

kategori Negara baru yang masih melekat pada aturan, hukum dan politik Negara 

post kolonial.14 yang notabene ketika masa kolonial meninggalkan wilayahnya, 

belum tentu batas-batas Negara yang dimiliki masih menjadi kontroversi dengan 

Negara disekitar, seperti halnya konflik territorial yang tidak pernah ada kepastian 

untuk penyelesian, sehingga yang terjadi adalah konflik berkelanjutan.  

Pengertian yang selanjutnya ada pada pemahaman tetang Negara baru yang 

memandang realitas bahwa sebagai Negara baru harus memenuhi pengamanan 

dengan cara konvensional, Westphalia state: territorial demarcation, domestic 

sovereighnity legitimacy, eksternal legitimacy, and bonding their populations for 

                                                             
13 Unit eksplanasi pada tingkat lebih tinggi (analisa “induksionis”).Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan 
Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1994).hal. 38 
14 Alan chong, 2006. Michael leifer and the security of southeast asia's maritime 
thoughfares. In j. C. Emmers, order and security in south east asia (p. 127). New 
york: routledge. 



material development.15 Sedangkan penulis lebih menekankan pada persoalan 

konflik perbatasan yang sering terjadi antara bilateral di kawasan regional, dimana 

batas wilayah Negara tidak mendapat keepahaman karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi, mulai dari historis hingga ketidak sepahaman akan hukum 

international yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah ketegangan hubungan 

antara Negara bertikai. 

Berbeda dengan Penelitian di atas, penelitian ini mengakat permasalahan 

sengketa perbatasan India dan Pakistan namun yang lebih ditekankan adalah pada 

isu etnik diperbatasan, namun isu ini menimbulkan keteganan dua negara sehingga 

terjadi perlombaan senjata. 

Penelitan yang kedua dari South Asia citizens web16  India Pakistan Arms 

Race and Militarisation Watch Compilation.  penelitian ini menjelaskan mengenai 

konflik perbatasan Khasmir, menjadikan ketegangan antara India – Pakistan, tahun 

1947 ketika Pakistan masuk dengan militer di khasmir yang mengundang reaksi 

India menanggapi dengan solusi militer, yang berujung perang. Pada penekanan 

jurnal disini ada perubahan konflik dari inter state  - intra state, yaitu konflik dari 

banyaknya komunitas etnik yang independent. Pada perkembanganya seiring 

dengan kemajuan perekonmian dua Negara saling merespon secara kapabilitinya, 

India dengan penambahan tentara sebanyak 1.1 juta pasukan, tahun 1992-93 dari 

                                                             
15 Ibid, hal 128 
16 India Pakistan Arms Race and Militarisation Watch Compilation No 167. (December 30, 2006 - 15 
January 2007)  http://www.sacw.net/peace/IPARMW167.pdf 
 



total buget 15 persen, direspon Pakistan dengan 510.000 tentara, dari 30 persen 

total baget GDP. Penelitian pada jurnal SACW ini menekankan pada konflik 

perbatasan yang di awali dengan konflik etnik komunitas di Khasmir yang 

independent (intra-state – inter-state) sehingga memicu konflik hingga 

peningkatan militer, tidak dengan apa yang menjadi focus peneliti yang mana 

memfokuskan benar-benar pada prsoalan batas sebagai kedaluatan Negara, bukan 

konflik nasional menjadi international. 

VI. Landasan Konsep / Teori 

Berkaitan dengan judul yang penulis bahas untuk menjelaskan mengenai 

bagaimana intensitas konflik perbatasan maritim Asia Tenggara dapat 

menimbulkan perlombaan senjata, maka penulis menggunakan  National Power 

dan Security Dilemma. 

6.1 Konsep National Power 

Untuk menjelaskan konsep national power penulis menggunakan perspektif  

realist untuk melihat bagaimana fenomena peningkatan kapabilitas militer di Asia 

Tenggara membuat ketegangan di kawasan (anarki). Menurut pengertianya, 

kekuatan Nasional (National Power) merupakan kapabilitas yang dimiliki sebuah 

Negara guna mendukung kepentingan nasionalnya. Hal tersebut meliputi ekonomi, 

politik dan sumber daya.17  Pada pandangan modern kemampuan kapasitas Negara 

great power ditentukan pada seberapa besar kapabilitas militer dan ekonomi suatu 

                                                             
17 David Jablonsky. Chapter 8 National Power. Thomas Hobbes, Leviatan (Indianapolis:Bobbs-Merrill, 
1958),P.86 



negara. Secara objectif power sangat mempengaruhi bagaimana Negara 

menggunakanya untuk pencapaian kepentingan nasional (national interest) yang 

mana Negara berada pada pola seeking power atau security seeking. Hobessian: 

“Power is always the mediate aim”18 

Penggunaan power19, menurut Thomas Hobbes bahwa power adalah alat 

utama dalam menentukan tujuan dan kepentingannya. Pada fenomena kawasan 

Asia Tenggara yang tergolong rentan konflik, memberikan makna bahwa 

penggunaan power secara maksimal di kawasan sangat memungkinkan untuk 

terjadi perang terbuka karena sengketa batas laut.  

Pada tahap kosep nasional power David Jablonsky menjelaskan dua golongan 

yang tergolong dari elemen nasional power yaitu Natural determinants 

(geography, populations, natural resources) dan Social determinats (Economic, 

Military, political, Psycological, Informational)20, untuk mengidentifikasi power 

yang dimiliki sebuah Negara.  

Namun untuk konflik maritim di Asia Tenggara penulis menekankan pada 

kekuatan militer (Military power). Dimana penggunaan kekuatan nasional di 

sengketa perbatasan akan menggunakan kekuatan militer untuk menunjang 

pertahanan Negara, yang mana kekuatan militer akan mendominasi untuk 

permasalah perbatasan. Pada pengertian military power bahwa kekuatan militer 

                                                             
18 Ibid’., 11.  David Jablonsky. Chapter 8 National Power. Asumsi ini di ambil dari pengetian national 
power dari pandanga realist menurut Thomas Hobbes. 
19 Power dalam artian, penggunaan militer, senjata, (hard power) 
20 David Jablonsky. Chapter 8 National Power 



adalah sebagai alat pengukur dari nasional power yang dimiliki, dalam hal ini 

meliputi prajurit, peralatan dan senjata21.   

Konsep National Power, khususnya kekuatan militer yang ada di Negara Asia 

Tenggara bisa dilihat dari perubahan, international regime yaitu,  

economic process, overall power structure, issue of area structure, and Power 

capability as effected by IO22. 

Dari perubahan regime international ini dapat di pahami bagaimana struktur dan 

kondisi yang ada dikawasan masih melihat pada perlilaku sistem International. 

Melihat perlilaku sistem internasional yang anarki, Konsep kekuatan nasional 

yang dibangun dalam konteks Capability power (militer) merupakan aspek 

terpenting untuk menunjang eksistensi distribusi power Negara Asia Tenggara 

yang mana tujuan akhir bukan hanya posisi/dominasi tetapi sebagai pemegang 

kendali struktur system international (regional). Layaknya pada peningkatan 

kapabilitas militer Negara. Seperti pengertian national power “element militer” 

David Jablosky, sepertihalnya dari perhitungan kebutuhan alat/senjata untuk 

keamanan, kapal tempur, kapal perang, kapal selam, dan pembangunan kapal 

induk. Kekuatan militer juga melihat beberapa peningkatan seperti jumlah pasukan 

aktif, jumlah persenjataan, jumlah peralatan tempur setiap Negara.  

Dari perbandingan kekuatan militer ini,  konflik perbatasan yang cukup 

dominan di kawasan regional Asia Tenggara sangat mengkhawatirkan. Maka dari 

                                                             
21 The element of national power, Military. David Jablosky. Chapter 8 
22 Robert O. Keohanen Joseph  S, Nye.  Power and interdependency , chapter 1,2 dan 3.. 



itu pemaksimalan kekuatan militer oleh negara dikawasan saling mengejar satu 

sama lain, modernisasi persenjataan, peningkatan teknologi senjata hingga 

penambahan alat-alat militer dan pembangunan pangkalan militer di wilayah 

perbatasan.  

VII. Perspektif Realist  

Untuk menganalisa konflik perbatasan maritim di Asia Tenggara penulis 

menggunakan perspektif Realist yang mana dirasa dapat menjelaskan konflik batas 

wilayah perairan yang dapat menimbulkan ketegangan sehingga memunculkan 

perlunya peningkatan persenjataan di kawasan. 

Realist pada dasarnya bersumber dari pemikiran pesimis terhadap 

lingkungan sekitar yang bersifat anarki dan skeptis terhadap individu (manusia) 

karena manusia mempunyai kesamaan sifat rakus23. Dalam level state, Negara 

adalah unitary actor yang rasional guna memegang penuh system yang berfikiran 

bahwa Negara mempunyai kepentingan nasional dan kelangsungan perkembangan 

negaranya yang wajib diwujudkan24, sehingga membentuk penekanan kebijakan 

luar negerinya dalam politik international. 

Perspektif realist menurut Hobbes dalam bukunya Leviatan25, yang 

didasarkan pada sifat alami manusia selalu berkompetisi, dan asusmsi dasar dari 

hobbes juga mementingkan kekuatan politik dan hukum international yang mana 
                                                             
23 Thomas Hobbes., “Leviatan”., Viotti, Paul R. & Mark V. Kauppi. 1998. International Relations 
Theory: Realism, Pluralism, Globalis, and Beyond. MA: A Viacom Company 
24 Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: 
PT Pustaka Pelajar 
25 Diambil dari kutipan ebook. Hobbes political  theory and the new global order. 
http://lumina.hnu.edu.ph/articlesofforOcto9.pdf.  Diaksaes tanggal  9 maret 2012. 



memberikan dorongan Negara selalu bersifat pesimis terhadap politik dan hukum 

terutama hukum international yang tidak permanen. Maka dari itu Negara selalu 

berada pada dilemma terhadap keamananya (security dilemma) karena untuk 

menciptakan keamanan domestik maupun individu di dalam Negara yang selalu 

dihadapkan pada system international yang anarki.  

Dari definisi realist dasar, skeptis, pesimis dan tidak ada kepercayaan yang 

tetap terhadap Negara lain memberikan pengaruh besar terhadap persepsi di 

lingkup kawasan khusunya Asia Tenggara untuk meningkatkan pertahanannya, 

melalui pemaksimalan nasional power mereka. 

Teori di atas, digunakan oleh penulis untuk mencoba melihat fenomena 

konflik perbatasan di Asia Tenggara yang mengakibatkan adanya peningkatan 

kekuatan militer di kawasan melalui beberapa indikator seperti peningkatan 

anggaran pembelanjaan senjata yang meningkat setiap Negara. 

Dengan intensitas ancaman dan konflik batas Negara yang terjadi di Asia 

Tenggara, banyak Negara-negara di Asia Tenggara yang melakukan peningkatan 

kekuatan nasional mereka dalam beberapa sektor terutama militer, bisa dilihat 

tahun 2005 Malaysia membeli pesawat tempur jarak jauh dan kapal perang, di 

ikuti dengan Indonesia dan Singapore, kemudian Vietname yang mengimport 

kapal perang dan kapal selam.26 karena satu pandangan bahwa Negara harus 

mampu menciptakan rasa aman untuk stabilitas nasional dari segala ancaman, 

                                                             
26 peningkatan  impor senjata ancam Asia Tenggara” www.antaranews.com. Diakses pada tanggal 28-
9-2011 



terutama dari pihak luar. Apalagi kawasan Asia Tenggara banyak mempunyai 

perbatasan perairan dimana sulit untuk ditentukan. Respon kekhawatiran terhadap 

rasa aman ini menjadikan perilaku Negara mencari keamanan masing-masing 

(security seeking) dengan cara meningkatkan kekuatan nasionalnya, terlebih 

anggaran militer untuk meningkatkan pertahanan di perbatasan. Pada satu sisi efek 

peningkatan anggaran militer ini menjadi efek spiral bagi stabilitas keamanan 

kawasan Asia Tenggara yaitu munculnya dilemma keamanan (security dilema), 

dikarenakan perbatasan yang saling terhubung  dan sensitif tidak hanya dua 

Negara tetapi banyak Negara di lingkup regional. 

Melihat dari pengetian Realist diatas, ada beberapa indikasi untuk melihat 

bagaimana pola fenomena konflik perbatasan yang mendorong Negara di Asia 

Tenggara membangun kapabilitas mereka dalam bidang Militer, yaitu ketidak 

sepahaman tentang batas wilayah diperairan dan misspersepsi terhadap 

peningkatan kapabilitas sebagai bentuk penangkal (deterrence). 

Selanjutnya untuk menjelaskan indikator meningkatnya anggaran militer 

terhadap pembelajaan alutsita karena konflik batas wilayah maritim. Penulis 

menggambarkan bentuk dari postur geografi yang sebagian besar merupakan 

perairan, sebagai batas wilayah kedaulatan perlu penjagaan extra melalui 

pemaksimalan nasional power yang mereka miliki yaitu kekuatan militer 

khususnya di perbatasan. Pemaksimalan nasional power  ini menimbulkan 

spekulasi meningkatnya persejataaan militer yang menimbulkan instabilitas 

kawasan dikarenakan penggunaan senjata konvensional di teritorial laut/ perairan. 



Mengingat Negara sebagai unitary actor yang rasional semakin memantapkan 

paradigma bahwa dengan penguatan pertahanan memungkinkan,  Negara semakin 

aman terhadap antisipasi factor ancaman yang ada. 

 Pandangan realist sebagai unitary actor tersebut selalu menjadi keutamaan 

penggunaan nasional power dalam politik internasional, sebab Negara selalu 

dihadapkan pada fenomena ancaman keamanan nyata (eskternal), dimana Negara 

di kawasan berusaha mencari keamanan masing-masing. Sehingga pola ini 

membentuk security dilemma di kawasan Asia Tenggara. 

Stabilitas keamanan regional  kawasan Asia Tenggara, ditandai dengan 

konflik perbatasan sebagai konflik dominan. Dimana setiap wilayah mempunyai 

porsi untuk konflik, memberikan satu gambaran bahwa struktur regional tidak 

aman dalam skala stabilitas kawasan. Melihat regional Asia Tenggara disini yang 

memiliki cukup  komplek permasalahan sengketa wilayah yang tidak 

terseleseikan, sehingga sering timbul konflik bilateral.  

Dari asumsi realis terhadap sengketa perbatasan tersebut memberikan 

pandangan lebih terstruktur dengan melihat perilaku negara-negara dikawasan. 

Sehingga, peranan struktural realism bermain dalam persoalan dilemma kemanan 

ini yang mana berasumsi adanya sistem international yang anarki, memberikan 

pandangan bahwa Negara (state) harus mampu survive dengan cara penigkatan 

power tersebut. disini dapat dilihat structural realism memberikan dua tanggapan 

apakah Negara akan melakukan perang (offensive) ataukah memperkuat 

pertahanan dari serangan musuh (defensive) Kenneth waltz (1979). Karena 



menurut Walts kerjasama adalah mustahil, dimana setiap Negara akan 

meningkatkan kekuatanya semaksimal mungkin untuk mempertahankan 

wilayahnya.27  

Karena dalam penelitian ini bersifat prediktif dalam melihat kemungkinan 

terjadinya konflik terbuka di kawasan Asia Tenggara penulis menyertakan 

pengertian apakah penguatan kapabilitas militer ini bersifat offence atau defence 

dengan melihat struktur international dalam kawasan regional. 

7.1 Defensive Realism 

Untuk membantu analis penggunaan nasional power diatas menyertakan 

penjelasan realist lebih detail yaitu, Dalam pandangan realis penjelasan pada 

sebuah fenomena yang terjadi dapat dilihat dengan beberapa pendekatan 

pandangan yaitu actor sebagai penentu pengambil keputusan untuk melangkah 

maju atau mundur. Dalam hal ini State actor memberikan pemikiran bahwa Negara 

akan selalu terancam ketika Negara lemah, sebagaimana dalam makna realist lebih 

kepada rasional. Melihat fenomena yang terjadi pasca perang Dunia kedua, dalam 

konteks regional Asia Tenggara.  

Sebagaimana diketahui kawasan Regional Asia Tenggara mempunyai 

karakteristik yang khas dibanding kawasan lainya. Negara yang tergabung ini 

memberikan warna dimana setiap Negara berciri, sehingga dalam pandangan 

regionalisme dianggap pesimis. Karena factor keamanan biasa disinggungkan 

                                                             
27 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional,Oxford University 
Press.1999. hal 68 



dalam bentuk keamanan traditional, sehingga rasionalitas pandangan terhadap 

Asia Tenggara menyumbangkan pemikiran bahwa Negara tidak dalam keadaan 

aman (insecurity). Dikarenakan intensitas konflik bilateral masih mendominasi 

seperti perbatasan maritim. 

 Ketika struktur system international berubah pasca PD II Negara di Asia 

Tenggara yang merupakan kawasan duni ketiga menjadi lebih penting dalam 

pandangan international karena berada pada geografis yang strategis sehingga 

tindakan persuasif dibutuhkan dalam membangun negaranya pasca koloni. 

kemudian yang terjadi Negara mencari keamanan masing-masing dengan 

meningkatkan kapabilitas militer persenjataan dan anggaran militer sebagai 

diplomacy aktif adalah cara utama sebagai bentuk antisipasi. Sehingga  struktur 

system international yang multipolar (Anarki) menjadikan Negara-negara di Asia 

Tenggara terkonstruk pada perlunya keamanan nasional,  

Pada dasar asumsi De fensive realism yang menyatakan bahwa “These basic 

fact about life inn the international system shoul be apparent to all state and 

should limit their appetite for more power ”.28 namun pengertian tersebut menjadi 

terbalik ketika sikap defence lebih kepada arah persepsi negative, 

                                                             
28 Yang mana dapat diartikan bahwa Negara berfikir secara strategis tentang situasi external mereka, 
dari sini dapat terlihat jelas bahwa rasionalitas dalam regional Asia Tenggara bermain, karena 
kebutuhan aman dan keamanan akan lebih menonjol, dikarenakan untuk menyesuaikan kebutuhan dari 
pola anrki, dimana makna keamanan itu sendiri  dapat diasumsikan sebagai kebutuhan sehingga akan 
memuncullkan reaksi negative dari Negara lainya.Peter toft. John J. Mearshemer: An offensive realist 
between geopolitics & power. Institute for Statskundskab.2003/01. hal 1 



“that even inherently defensive weapon could be used for offence. 

(Mersheimer 1994/95. 2001a: 30-31)29. Pengertian defensive Realism ditahapan 

regional mengartikan bagaimana keadaan aman diwilayahnya memerlukan power 

yang besar. Akan tetapi dalam pengertian offensive realism: bahwa suatu Negara 

dengan kekuatan besar (great power) itu menentukan keamananya dari bagaimana 

memaksimalkan kekuasanya.  

Jadi Jelas ketika pemaksimalan nasional power khususnya bidang militer 

mendorong Negara Asia Tenggara semakin defence semakin multipersepsi dalam 

artian penggunaan kekuatan nasional dengan latar belakang kebutuhan akan 

keamanan karena resiko konflik sengketa batas wilayah di maritim.  

7.2 Security Dilema 

Untuk menjelaskan permasalahan konflik perbatasan maritim di Asia 

Tenggara, penulis menggunakan prespektif Realist. Maksud dari prespektif disini 

juga diartikan sebagai paradigma yang digunakan untuk menganalisa asumsi dasar 

dari pemikiran suatu bidang studi Termasuk metodologi dan konseptual kerangka 

berfikir30. Asumsi menurut pengertianya adalah susatu pernyataan dimana 

kebenaranya dapat diterima tanpa uji terlebih dahulu, karena untuk memungkinkan 

penelitian lebih lanjut. Adapun maksud dari asumsi disini sebagai penjelas untuk 

menjelaskan objek fenomena  terhadap focus penelitian dengan kemampuan 

                                                             
29 Ibid, hal 2 
30  Mohtar Mas’oed, Ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi, LP3ES, Jakarta. 1990, hal. 
8 



teorinya. Sehingga penggunaan asumsi tidak dapat dikatakan salah atau benar 

tetapi hanya sebagai penunjuk apakah asumsi ini dapat digunakan atau tidak.  

Peningkatan Nasional power khususnya peningkatan kapabilitas militer 

dalam perspektif Realis merupakan hal yang wajar bagi setiap Negara untuk 

meningkatkan kemampuanya, karena merupakan bentuk dari pandangan terhadap 

system internasional yang bersifat anarki. Yaitu setiap Negara berdaulat 

mempunyai otoritas terhadap negaranya untuk mempertahankan diri (self-defence) 

dan kepentingan nasionalnya (national interest). Karena dalam system anarki tidak 

ada aturan (norm) yang mengikat, sehingaa perilaku Negara selalu mencari 

keamanan (security seeking) untuk mempertahankan diri (survive) dan awas 

terhadap ancaman dari Negara lain. Adapun bentuk self-defence atau  langkah 

strategis yang dilakukan oleh Negara, peningkatan militer, kerjasam militer dll. 

Dari langkah yang ditunjukkan perilaku Negara tersebut menjadikan dilemma bagi 

Negara lain, maka yang terjadi adalah security dilemma dalam hubungan antar 

Negara31.   

Dalam politik international security dilemma merupakan sebuah konsep dari 

system internasional yang bersifat anarki. Dimana situasi Negara mengambil 

keputusan untuk meyakinkan bahwa keamananya terancam sehingga Negara 

meningkatkan kapabilitas pertahananya atau tindakan tersebut dianggap 

                                                             
31 Kenneth N. Waltz, Theory of international politics, Reading Mass: Addison Wesley, 1979, hal 
118 
 



melemahkan Negara lain32. Dengan peningkatan militer yang dilakukan oleh suatu 

Negara (A) akan direspon sama oleh Negara (B) dan kondisi ini akan terus 

berlanjut. Maka yang terjadi adalah peningkatan anggaran pembelanjaan militer 

berkala dan semakin besar, kondisi seperti ini menjadikan keamanan semakin 

terancam dan intensitas konflik semakin berpeluang untuk perang.   

Jadi pemikiran dasar dari teori security dilemma adalah konsep yang 

melibatkan pshykologis seorang aktor sebagai pembuat keputusan yang di dasari 

dari ketidak tahuan, ketidak percayaan (lack of trust), dan mispersepsi terhadap 

kemampuan yang ditunjukan Negara lain. Untuk mengetahui bentuk dari ketidak 

tahuan seorang actor dalam memandang peningkatan ini yang pertama, adalah 

bagaimana seorang actor tidak dapat membedakan penggunaan antara senjata 

defensive atau offensive. Kedua adalah, bagaimana seorang actor tidak mampu 

memahami senjata defensive atau offensive lebih baik yang mana untuk 

menggunakanya, karena Negara selalu melihat kondisional dan rasional. 

Melihat dari definisi dasar atas pshykologis security dilemma diatas, dapat 

dijelaskan bahwa dengan peningkatan National power yaitu pertahanan militer 

dianggap sebagai bentuk pertahanan diri bagi Negara (A) tetapi menimbulkan 

respon yang berbeda bagi Negara (B) karena disini berada di lingkup  system 

international, Meskipun pada tujuanya perdamain tetap pandangan bagi Negara 

(B) sebagai bentuk ancaman karena berada dalam system yang anarki. Negara (B) 

                                                             
32 Di kutip dari, International relations, lecture 10: the security dilemma. Prof. Branislav L. Slantchev. 
May 11. 2005 



sebagai perespon akan selalu berfikir Negara akan tetap mengembangkan 

pertahananya walaupun, Berada pada suatu kerjasama. dikarenakan dalam system 

yang anarki tidak ada yang menjamin bahwa tujuan defensive hanya untuk 

perdamaian, tetapi dengan pola fikir bahwa Negara (B) terhadap  (A) yang selalu 

defensive ini tentu akan berfikir pula power yang dimiliki Negara (A) akan 

semakin kuat, dan tidak ada yang menjamin bahwa suatu saat Negara (A) akan 

menyerang (B). Ketika kondisi sama-sama terancam Negara akan memandang 

bahwa motif dari devensif itu sebagai bentuk offensive, dan pada akhirnya kedua 

Negara saling mengunggulkan pertahanan secara kualitatif maupun secara 

kuantitatif33. mereka bersaing untuk tetap berada pada level aman untuk tidak 

diserang, sehingga yang terjadi adalah perlombaan senjata. 

Faktor pshykologis yang kedua adalah bagaimana seorang actor Negara 

dalam melihat system international yang anarki tidak dapat mengetahui penggunaa 

persenjataan defensive secara real apakah secara kondisional negara butuhkan dan 

menguntungkan, dan apakah penggunaan senjata secara offensive lebih 

menguntungkan dari pada defensive. Artinya apakah bentuk penyerangan lebih 

menguntungkan dengan hasil, ataukah dengan defensive lebih menguntungkan, 

karena berkutat pada pemikiran lebih baik menjaga dan mempertahankan daripada 

menyerang34. 

                                                             
33 Yang dimaksud Kualitatif adalah: senjata, teknologi, pasukan. Dan Kuantitatif: anggaran (military 
budget) 
34 Robert Jervis, op.cit, hal. 315-316_ 
 



Untuk mejelaskan lebih nyata bagaimana implikasi security dilemma dalam 

sistem international adalah pada pengertian perlomban senjata (Arm Race) berikut; 

7.3 Perlombaan senjata (Arm race) 

Arm race atau biasa disebut perlombaan senjata, dalam ilmu politik 

international adalah sebgai bentuk konkrit dari Security dilemma. Sebagaimana 

menurut Barry Buzan, perlombaan senjata adalah”..self simulating military rivalry 

between states, in which their efforts to defend themselves military cause them to 

enchance the treaths they pose to each other”35  untuk menjelaskan arm race ini 

harus menganalisa bagaimana suatu perlombaan senjata bisa terjadi dimana 

adanya dinamika yang terjadi antar 2 ato lebih Negara yang berinteraksi.  

Dari penentuan tahapan konflik maritim ini menunjukkan beberapa 

peningkatan kapabilitas yaitu beberapa Negara banyak membeli persenjataan dari 

Negara lain, yang mendorong terjadinya show force di kawasan regional Asia 

Tenggara, karena pengertian Negara asebagai unitary actor memberikan andil 

untuk dan bagaimana Negara melihat peningkatan militer Negara lain, apakah 

merespon atau tidak. Seperti Pendapat Joshua S. Goldstein,  

An arms is a reciprocal process in which two (or more) states build up military 

capability in response to each other.36  

                                                             
35 Barry Buzan, “An Introductionto Strategic Studies: Military Technology and International 
Relations” dalam ikrar Nusa Bakti, “Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan 
Regional di Asia Pasifik”..Jurnal Ilmu Politik, No.10 1997, hal. 62 
 
36 Joshua S. Goldstein. Reciprocity  in super power relation: an empirical analisys. 
http://www.polisci.osu.edu/faculty/jbox/Courses/ps8125/readings/goldstein.pdf.  29/03/2011 



Asumsi menurut Richardson’s dalam Reaction processes model, Negara  (A) 

akan merasa aman dengan 100 unit senjata, maka akan merespon Negara (B) 

dengan respon peningkatan senjata sebanyak 110 unit, proses dari respon ini 

memprovokasi Negara (A) 121 unit, meningkatkan senjata begitu sebaliknya 

Negara (B) 131 unit37. Asumsinya bahwa arm race didasarkan adanya ancaman 

dari eksternal yang memungkinkan akan ada serangan dari lawan, dan secara 

psycologis Negara akan bersikap defensive ketika ada ancaman, sehingga yang 

terjadi peningkatan kekuatan secara pragmatis karena sebenarnya tidak tahu 

seberapa kekuatan yang dimiliki lawan. 

Peningkatan anggaran belanja militer Negara di Asia Tenggara tidaklah jauh 

dari dampak krisi moneter yang melanda Asia tahun 1998 dimana sebagian besar 

Negara di kawasan menerima imbas dari krisis tersebut, sehingga banyak Negara 

mengalami penurunan tingkat ekonomi dan banyak memangkas anggaran belanja 

mereka termasuk militer. Saat ini pasca krisis seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan ekonomi negara di Asia tengara mengalamai peningkatan ekonomi, 

secara garis besar dapat dikatan Asia Tenggara menjadi kawasan yang bernilai 

ekonomis dan mempunyai potensi yag baik kedepanya, sehingga peningkatan 

devisa dari setiap Negara mampu menyuplai kebutuhan mereka untuk 

menciptakan rasa aman di wilayahnya. 

Dengan meningkatnya anggaran pertahanan di Asia Tenggara tentu ini 

memberikan makna berkelanjutan yaitu pada peningkatan militer dalam hal ini 
                                                             
37 Baca: Richard’s reaction processes. Macrocosmic theories of violent conflict. Hal292-293. 



persenjataan, bisa dilihat secara keseluruhan tahun 2003 - 2004 peningkatan 

militer di kawasan Asia Tenggara sebesar 29.6% - 33.6% setelah kebangkitan dari 

krisis moneter38, dan dengan adanya konflik sengketa pembelian senjata semakin 

tinggi karena kebutuhan akan keamanan meningkat, Sehingga menimbulkan 

kekhawatiran dari beberapa Negara. Indonesia mempunyai persepsi bahwa 

peningkatan ekonomi, dan penambahan anggaran militer Malaysia secara langsung 

mengancam stabilitasnya, berikut peningkatan militer di kawasan sengketa 

kepulaun spartly menibulkan ketegangan yang serius antara Negara ASEAN. 

Berdasarkan pengamatan secara obyektif dengan kondisi diatas, bahwa 

dengan adanya  konflik sengketa batas wilayah yang berpotensi terjadi konflik 

bersenjata antar Negara, secara pararel masing-masing Negara berupaya 

meningkatkan kekuatan militer mereka sehingga ketika sautau Negara 

meningkatkan kekuatan militernya, akan diikuti oleh ersepsi kecurigaan Negara 

lainya, seperti Negara yang bersengketa, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, 

Filiphina dan Klaim tumpang tindih di kepulaun Spartly. Yang merespon dengan 

penigkatan kapabilitas militernya. Reaksi atau respon tersebut merupakan bentuk 

kekhawatiran dalam melihat pertumbuh kembangan Militer di kawasan regional 

khususnya. 

 

 

 
                                                             
38 Sipri milex data 1998-2010. http://www.sipri.org/databes/milex 



Skema Security Dilemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Metode Penelitian 

8.1 Ruang Lingkup penelitian  

Batasan  waktu pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah Awal 

tahun 2005 sampai 2010, karena diketahui banyak peningkatan senjata menyeluruh 

di Asia Tenggara yakni sebesar 22 persen dari tahun 2000-2004. untuk data 

pendukung lainya tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data tahun 

1990 sampai 2005 dan data tambaan lainya untuk mendukung akuratnya 

penelitian. 
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8.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis ekplanatif dimana penelitian yang 

dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengamati fenomena dan menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variable.39 

8.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

studi pustaka untuk lebih akurat dalam penelitian ke ilmuan. Sumber penelitian 

diperoleh dengan cara- mencari data-data yang berkaitan dengan focus 

permasalhan melalui, buku, artikle, jurnal, media cetak, elek tronik dan Internet. 

Menyeleksi dan pengelompokan bab sehingga sesuai dengan sisitematika 

penulisan.  

8.4 Teknik analisis data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu 

mengungkapkan gejala secara konsektual melalui data secara terperinci, 

penggambaran persoalan fakta-fakta yang ada kemudian menarik kesimpulan. 

Sebagai data pendukung peneliti menggunakan angka statistik untuk lebih jelas 

dalam menggambarkan dan menjelaskan. 

 

 

 

 
                                                             
39 Ulber Silalahi.2009. Metodologi Penelitian Sosial. P.T. Rafika Aditama: Bandung.hal.30. 



IX. Hipotesa 

Dari fenomena permasalahan yang ada maka peneliti dapat menarik hipotesa 

sebagai kesimpulan awal atau sementara, bahwa dengan intensitas konflik 

perbatasan di Asia Tenggara 2005 hingga 2010, memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kapabilitas militer yaitu angaran belanja militer dan pembelian 

peralatan militer. sebagai akibat dari peningkatan kapabilitas militer secara berkala 

tersebut menjadikan Negara- di kawasan Asia Tenggara secara pararel 

meningkatkan kemampuan militer, karena kondisi dilemma terhadap kemanan 

maritim mereka. Dengan peningkatan kapabilitas militer tersebut memungkinkan 

dapat terjadinya perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.  

X. Struktur Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagai 

menjadi lima bab sebagai erikut: 

BAB 1 pendahuluan, (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, landasan konsep dan teori, metode penelitian, hipotesa, 

struktur penulisan dan alur pemikiran. 

BAB II Dinamika konflik perbatasan maritime negara asia tenggara, gambaran 

umum asia tenggara gambaran umum konflik, gambaran peta konflik 

perbatasan maritime, anatomi potensi konflik perbatasan maritime, 

intensitas eskalasi ketegangan konflik maritime, ketegangan sengketa 



wilayah perbatasan asia tenggara, ketidak sepahaman konflik 

perbatasan maritime, sistem internasional sebagai perilaku negara. 

BAB III Pengaruh intensitas konflik perbatasan maritime terhadap potensi 

perlombaan senjata negara-negara di asia tenggara, deskripsi konflik 

perbatasan maritime sebagai pemicu perlombaan senjata di asia 

tengara, rasionalitas peningkatan anggaran pertahanan negara-negara 

asia tenggara, dampak peningkatan anggaran militerterhadap 

meningkatnya kapabilitas militer, geografis sebagai pengukur 

kebutuhan militer negara-negara asia tenggara, peningkatan kapabilitas 

militer negara asia tenggara (situasional), faktor pendukung 

meningkatnya kapabilitas militer di kawasan, respon peningkatan 

kapabilitas militer negara terhadap negara-negara di kawasan,  

BAB IV Konflik perbatasan maritime sebagai pemicu perlombaan senjata di 

asia tenggara, konflik perbatasan sebagai pemicu peningkatan militer 

negara-negara di kawasan, peningkatan anggaran dan kapabilitas 

militer negara-negara asia tenggara dalam perspektif realis, kerjasama 

regional yang aktif, tidak produktif dalam penyeleseian kasus konflik 

perbatasan maritime,  

Bab V Penutup, kesimpulan 

 

 

 



 


