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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kajian Negara-bangsa merupakan awal kajian dalam studi Hubungan 

Internasional.Aktor Negara-bangsa masih menempati posisi teratas dalam kajian 

Hubungan Internasional hingga masa Perang Dingin.Seiring perkembangan 

waktu, mengkaji keberadaan dari aktor non-negara merupakan suatu pemenuhan 

kebutuhan atas luasnya cakupan isu serta perkembangan keilmuan Hubungan 

Internasional itu sendiri. 

Aktor non-negara bermunculan dalam kajian Hubungan Internasional 

kontemporer pasca Perang Dingin.Seiring dengan kemajuan globalisasi para 

individu atau kelompok semakin ramai dalam interaksi internasional.Tidak hanya 

terbatas pada keragaman aktor, namunjuga pada isu yang dibawa oleh para aktor 

non-negara tersebut, yang semakin menambah ragam isu Hubungan Internasional 

kontemporer.    

Berbicara actor non-negara, epistemic community atau kelompok ilmuwan 

merupakan salah satu contoh perkembangan aktor non-negara yang semakin 

terlihat perannya dalam Hubungan Internasional kontemporer.Epistemic 

community  berkembang dengan cepat dengan kerangka kerja sebagai think-tank 

ataupun lembaga mandiri. Keterlibatan epistemic community dalam kajianForeign 

Policy Analysis (FPA), yang dapat dipahami sebagai langkah strategis bagi 

negaradalam politik internasional, merupakan contoh eksistensi aktor non-negara, 
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khususnya epistemic community dalam kajian Hubungan Internasional 

kontemporer. 

Karya Adam Smith  “The Wealth Of Nation” telah menjadi dokumen 

penting dan pedoman bagi perdagangan bebas yang membangkitkan 

perekonomian Negara-negara dengan pasar bebas dan ekonomi kapitalis,
1
 

kemudian Francis Fukuyama dengan karyanya “The End Of History and The Last 

Man” menjadi karya besar yang membangun stereotip kemenangan liberalisme 

barat atas alternatif ideologi lainnya, bahkan merupakan akhir dari revolusi 

ideologi manusia di seluruh dunia.
2
 Kemudian, karya Samuel P. Hutington “Clash 

of Civilization”, yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan luas sebelum 

akhirnya diterbitkan oleh jurnal foreign affairs, yang mengupas bagaimana 

benturan peradaban (antara peradaban Barat melawan koalisi Islam-konfusius) 

yang menjadi akar konflik dimasa depan.
3
 Teori moderenisasi ekonomi melalui 

karya berjudul “The stages of Economic Growth” oleh W.W Rostow yang 

menyebar luas dan menjadi salah satu metode pembangunan oleh negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia dengan proyek REPELITA, itu semua 

merupakan contoh peranan para ilmuan yang memasuki kajian Hubungan 

Internasional melalui kerangka gagasan ide. Bila dicermati, sejatinya peran 

seorang individu melalui ide dan keahliannya dalam politik global sudah ada sejak 

abad ke-20, dan peran dari idea perlu semakin dipertimbangkan dalam studi-studi 

Internasional. 

                                                           
1
Richard Mansbah dan Kristen L Rafferty , 2008, Pengantar Politik Global New York: Routledge 

hal. 612 
2
 Francis Fukuyama, 2005, “akhir Sejarah?”,dalamAmerika dan Duniaterj. Jakarta: Kedutaan besar 

Amerika dan Freedom Institute, dan Yayasan Obor. hal. 2. 
3
 Samuel P Hutington,1996,Benturan antar Peradabanterj.Yogyakarta: Penerbit Qalam hal.1-6. 
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Awal mandat ilmuHubungan Internasional adalah mengkaji persoalan 

perang dan damai.Keamanan merupakan kebutuhan pokok yang harus terus 

dipelihara, keamanan menjadi sebuah tujuan tanpa akhir.Bukan hanya negara 

yang memiliki tanggungjawab atas keamanan internasional, namun merupakan 

tanggung jawab internasional. Isu-isu keamanan banyak mengundang perhatian 

aktor-aktor non-negara, termasuk International Institute For Strategic Studies 

(IISS). 

IISS merupakan salah satu think-tank transnasional yang mempromosikan 

keamanan demi menciptakan interaksi hubungan internasional yang lebih 

beradab, yaitu hubungan internasional yang mengutamakan aspek-aspek 

kemanusiaan dan jauh dari kekerasan atau bahkan perang.IISS sangat 

memperhatikan permasalahan atau isu-isu keamanan dunia internasional di 

berbagai belahan benua. IISS juga memiliki jejaring keanggotaanyang tersebar di 

berbagai wilayah di dunia. IISS berkomitmen mempromosikan hubungan 

internasional yang lebih beradab, dengan mengutamakan gagasan keamanan, yang 

seiring waktu semakin mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terbukti 

dengan terwujudnya beberapa program-program dari IISS dalam mempromosikan 

gagasan keamanan. 

Dapat dilihat bahwa fokus IISS dalam mempromosikan perdamaian dan 

keamanan pada dunia internasional. Tentu hal tersebut tertujukan pada masyarakat 

internasional secara umum, namun tetap, bila melihat aktor-aktor utama dalam 

hubungan internasional, maka usaha-usaha dari IISS akan tertuju langsung pada 
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aktor Negara. Negara masih menjadi aktor yang memiliki tanggungjawab atas 

keamanan masyarakatnya. 

Interaksi negara-negara dikawasan Asia-Pasifik seringkali memanas dan 

dihiasi dengan interaksi-interaksi yang menunjukaninteraksi tradisional Hubungan 

Internasional. Contoh, kasus sengketa Laut China Selatan yang sering 

menimbulkan tindakan angkat senjata antar negara. Beberapa faktor menjadi 

penyebab negara-negara seringkali menimbulkan interaksi yang mengarah pada 

destabilisasi keamanan, faktor power adalah yang utama.Namun dengan keadaan 

tersebut, IISS justru datang menyuguhkan forum-forum diskusi dan menggandeng 

negara-negara se Asia-Pasifik untuk membicarakan politik keamanan kawasan 

dengan terbuka dan transparan bersama-sama. 

Forum-forum diskusi oleh IISS semakin mendapatkan respon dan 

dukungan dari negara-negara. Forum diskusi oleh IISS semakin mendapat reputasi 

sebagai forum diskusi pertahanan yang perlu bagi negara-negara untuk 

menghadirinya. Penulis tertarik untuk meneliti peran IISS dan berbagai 

jaringannya dalam merangkul seluruh negarauntuk berdiskusi di tengah 

kompleksitas politik keamanan Asia-Pasifik secara konsisten. Tentang kehadiran 

forum diskusi ditengah kompleksitas dan persaingan kepentingan negara-negara 

di kawasan Asia-Pasifik tersebut, dengan formula diskusi yang baru bagi aktor 

negara, demi mencapai tujuan institusinya yaitu mencapai keamanan politik 

internasional.
4
 

                                                           
4
 Mission Statement diakses dalam http://www.iiss.org/en/about-s-us/mission-s-statement diakses 

pada 21 Maret 2015 pukul 20:47. 

http://www.iiss.org/en/about-s-us/mission-s-statement
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Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul 

penelitian “Peran International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam 

Stabilisasi Keamanan Kawasan Asia Pasifik”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, mengenai gambaran dari 

IISS, motivasi gerakannya dan usaha-usahanya di kawasan Asia-Pasifik, maka 

penulis akan mengangkat pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian yaitu: “ 

Bagaimana Peran IISS Dalam Stabilisasi Keamanan Kawasan Asia-

Pasifik?”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang penulis maka penelitian ini bertujuan untuk 

memahami peran dari forum-forum diskusi yang diselenggarakan oleh IISS 

ditengah kompleksitas keamanan kawasan Asia-Pasifik melalui pandangan 

Konstruktivis. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

- Manfaat Akademis 

Penelitian ini merupakan salah satu sumbangan bagi para akademisi 

Hubungan Internasional khususnya mengenai permasalahan keamanan kawasan 

Asia Pasifik.Kemudian penelitian ini diharapkan dapat melihat upaya epistemic 
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community dalam mempromosikan pentingnya keamanan dalam Hubungan 

Internasional. Serta, penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan yang 

membantu dalam melakukan penelitian yang serupa selanjutnya. 

- Manfaat Praktis 

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini adalah menambah pengetahuan 

mengenai permasalahan keamanan kawasan Asia Pasifik, serta mengetahui sejauh 

mana peran dan eksistensi dari epistemic community lintas negara dan non-profit 

dalam merespon isu-isu hubungan internasional yang semakin signifikan. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan review 

secara singkat penelitian-penelitian yang lebih dulu, sekaligus menjelaskan posisi 

penelitian yang sedang penulis lakukan sehingga terlihat letak perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini. 

Penelitian pertama yaitu skripsi dari Chotitah Anggun
5
 mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Malang.Penelitian ini sangat membantu penulis 

dalam memahami pola dan rangkaian jalannya diskusi forum Shangri La 

Dialogue. Penelitian tersebut berjudul “Upaya Shangri-La Dialogue dalam 

menyelesaikan konflik laut China Selatan”, penelitian Chotitah ini melihat 

bagaimana upaya forum Shangri La Dialogue dalam memediasi permasalahan 

konflik Laut China Selatan dan menganalisanya melalui sisi diplomasi. Chotitah 

                                                           
5
 Chotitah Anggun, 2015, Langkah dan Upaya Shangri La Dialoggue dalam menyelesaikan 

konflik Laut China Selatan, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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menjelaskan bagaimana jalannya diplomasi polilateral, diplomasi pertahanan dan 

diplomasi gastronomi dalam forum tersebut. 

Penelitian Chotitah dan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai forum 

Shangri-La Dialogue sebagai tema utama, namun terdapat perbedaan pada 

variabel yang diteliti. Chotitah mengukur seberapa berhasil Shangri-La Dialogue 

ini dalam memediasi pihak-pihak terkait kasus sengketa Laut China Selatan 

melalui konsep diplomasi polilateral, diplomasi pertahanan serta diplomasi 

gastronomi yang berlangsung dalam rangkaian sesi diskusi forum dialog ini. 

Sedangkan posisi penelitian penulis akan meneliti bagaimana upaya dari 

International Institute for Strategic Studies (IISS) yang adalah penggagas dari 

forum Shangri-la Dialogue ini  dalam menggerakan visinya atas nama 

perdamaian dan keamanan untuk stabilisasi keamanan kawasan Asia Pasifik. 

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Muhammad Mukrom,
6
 mahasiswa 

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian Mukrom 

berjudul “Norma Non-Interferrence di Tengah Pembangunan ASEAN 

Community”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana alasan dari ASEAN tetap 

menjunjung norma non-Interferrencesejajar dengan usaha ASEAN membangun 

komunitas regional ASEAN. Norma non-interferrence masih berlaku dan menjadi 

asas utama negara ASEAN, namun disisi lain ASEAN membangun komunitas 

regional dengan semboyan-semboyan yaitu satu visi, satu identitas dan satu 

komunitas. Proses ASEAN dalam mempertahankan norma non-interferrence 

                                                           
6
Moh. Mukrom,2015,  Norma Non-Interferrence ditengah Pembangunan ASEAN Community, , 

Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 

 



8 
 

merupakan sebuah proses konstruksi yang melibatkan peran Agen-Struktur secara 

penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivsme. 

 Mukrom menjelaskan proses pembentukan komunitas regional ASEAN 

merupakan proses security community, semua interaksi antara negara ASEAN 

adalah melalui proses sosial, bagaimana mereka bekerjasama ataupun 

menggunakan militer terjadi karena proses sosial. Hasil dari logika penghindaran 

perang dalam logika Komunitas ASEAN adalah akibat dari proses sosial, 

interaksi, sosialisasi dan pembangunan norma. Semua proses penekanan norm 

security community yang menciptakan kultur pasifis di ASEAN mengakibatkan 

regulative effect dan constitutive effect. Penelitian Mukrom ini sangat membantu 

penulis dalam memahami pendekatan konstruktivis, serta konsep-konsepnya. 

 Penelitian terdahulu ketiga merupakan tulisan dari Goldy Evi Grace
7
 

berjudul “Moderenisasi Militer Asia Tenggara: Destabilisasi Keamanan 

Regional?”,
8
Tulisan dari Goldy menjelaskan bagaimana Shangri-La Dialogue 

berkontribusi dalam menyatukan arsitektur diplomasi keamanan Asia-Pasifik 

yang bersamaan dengan arm race yang sangat kuat di kawasan.Perlombaan 

persenjataan tersebut bisa saja menimbulkan salah kalkulasi, dan saling curiga 

oleh  negara kawasan maupun lingkungan interansional.Sehingga dibutuhkan 

transparansi dan kepercayaan strategis untuk mengurangi destabilisasi keamanan 

di kawasan, karena diakui bahwa ASEAN Wayjuga masih memiliki kekurangan, 

                                                           
7
Adalah tenaga analis di FKPM.Pada tahun 2006 menempuh pendidikan pada jurusan Hubungan 

Internasional di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, pada tahun 2010, bekerja sebagai peneliti di 

Institute for Maritime Studies (IMS). 
8
Goldy Evi Grace, 2013, Moderenisasi Militer Asia Tenggara.Working paper, diakses dalam 

http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/ 

diakses pada 02 November 2015 pukul 08:12. 

http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/
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serta ARF juga memerlukan langkah selanjutnya yang mendukung terjaganya 

keamanan kawasan. 

 Goldy dalam tulisannya hanya sedikit menjelaskan posisi Shangri-La 

Dialogue dalam membangun arsitektur diplomasi keamana Asia, sedangkan posisi 

penelitian penulis akan menyoroti kontribusi IISS melalui Shangri-La Dialogue 

dalam merespon isu-isu keamanan yang berpotensi meningkatkan tendensi antar 

negara kawasan Asia Pasifik. 

Penelitian keempat yaitu jurnal Hubungan Internasional Universitas 

Mulawarman, oleh Sefti Mauliana
9
 yang berjudul “Penggunaan Alphabet Korea 

(Hangeul) Di Kalangan Etnis Cia-Cia Di Kota Bau-Bau Dalam Perspektiv 

Konstruktivisme”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu etnis di 

Sulawesi Tenggara, kabupaten Buton yaitu Cia-Cia, mengadopsi alphabet Korea 

(Hangeul) sebagai bahasa tulis dari bahasa asli etnis Cia-cia. Hal tersebut terjadi 

karena bahasa etnis Cia-Cia memang tidak memiliki bahasa tulis. Secara 

geografis, budaya ataupun sejarah, etnis Cia-Cia samasekali tidak memiliki 

hubungan kedekatan dengan Korea. Namun  ide dan interaksi menciptakan 

tindakan atau kepentingan antara perwakilan negara Korea dan Ketua adat enis 

Cia-Cia, sehingga Korea menjalin kerjasama dengan daerah Cia-Cia dengan 

mudah. Tentu hasil interaksi tersebut menimbulkan berbagai keuntungan-

keuntungan bagi Korea maupun pemerintahan Buton. 

                                                           
9
Sefti Mauliana, 0902045166, Penggunaan Alphabet Korea(Hangeul) Di Kalangan Etnis Cia-Cia 

Dalam perspektiv Konstruktivis, e-journal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman 2014 

dalam web:http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2014/06/ejournal%20Sefti%20M%20(06-08-14-04-08-53).pdf diakses pada 10 

agustus 2016 pukul 12:49 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/06/ejournal%20Sefti%20M%20(06-08-14-04-08-53).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/06/ejournal%20Sefti%20M%20(06-08-14-04-08-53).pdf
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Penelitian terdahulu yang kelima yaitu disertasi karya Sara Zahra 

Khutchesfani berjudul “Politic and Bomb: Exploring the Role of Epistemic 

Communities in Nuclear Non-Poliferation Outcomes”. Tulisan ini menjelaskan 

bagaimana mekanisme epistemic community dalam memengaruhi dan 

memformulasi kebijakan dalam studi kasus non-poliferation nuclear antara 

Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials 

(ABACC) dan Nunn-Lugar Cooperatve Threat Reduction (CTR).Sara meneliti 

bagaimana keberhasilan epistemic community yang didalamnya terdapat para ahli 

non-poliferation nuclear yang dianalisis melalui mekanisme ala Haas dalam 

memengaruhi kebijakan antara ABACC dan CTR dalam mencapai kesepakatan 

non-poliferation demi kebaikan bersama. 

Tabel Perbandingan 

No. Judul dan Nama Peneliti Perbedaan dengan Penulis 

1. Skripsi : Peran dan Upaya  

Shangri-La Dialogue dalam 

menyelesaikan konflik Laut 

China Selatan 

Oleh: Chotitah Anggun 

Penelitian Chotitah Anggun meneliti 

forum Shangri La Dialogue menggunakan 

konsep: 1) Diplomasi Pertahanan, 2) 

Diplomasi Gastronomi dan 3) Diplomasi 

Polilateral. 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

diplomasi yang berjalan dalam forum 

Shangri-La Dialogue tersebut terkait 

penyelesaian konflik laut China Selatan.  

 

Sedangkan penulis akan meneliti upaya 

IISS, dalam membangun stabilisasi 

keamanan kawasan Asia-Pasifik melalui 

Shangri La Dialogue. 

2. Skripsi: Norma non-

interference di tengah 

pembangunan ASEAN 

Penelitian Muhammad Mukrom 

menjelaskan bagaimana proses reproduksi 

norma non-interference di tengah 



11 
 

community 

Oleh: Muhammad Mukrom 

Nim: 08260127 

 

pembangunan ASEANcommunity. Ia 

menjelaskan bagaimana produksi norma 

melalui proses sosial di ASEAN yang 

mengakibatkan regulative effect dan 

constitutive effects. 

3. Moderenisasi Militer Asia 

Tenggara: Destabilisasi 

Keamanan Regional? 

Oleh: Goldy Evi Grace 

Simatupang 

Tulisan Goldy menjelaskan bagaimana 

Shangri-La Dialogue menjadi Arsitektur 

Diplomasi Keamanan Asia ditengah Arm 

race kawasan, Goldy Menjelaskan 

bagaimana perlunya peningkatan fungsi 

baik itu ASEAN dan ARF untuk 

mencegah terjadinya miscalculation atas 

arm race yang sedang terjadi. 

Sedangkan penulis akan menyoroti 

bagaimana kontribusi Epistemic 

Community yakni IISS, melalui Shangri-

La Dialogue menjadi sarana dialog 

pertahanan kawasan Asia Pasifik. 

4. Skripsi : Penggunaan 

Alphabet Korea (Hangeul) Di 

Kalangan Etnis Cia-Cia 

Dalam Pandangan 

Konstruktivis 

Oleh: Sefti Mauliana 

0902045166 

 

Tulisan ini menjelaskan hubungan negara 

Korea dengan sebuah etnis kecil di 

Sulawesi Tenggara. Keduanya tidak 

memiliki kedekatan geografis ataupun 

sejarah budaya, namun keduanya 

membangun interaksi berlandaskan ide 

yaitu pengadopsian Hangeul sebagai 

bahasa tulis bagi etnis Cia-Cia. Fenomena 

tersebut dipandang sebagai hasli dari 

konstruksi sosial, hasil interaksi dari kedua 

Pemerintahan Buton dan Korea Selatan. 

5. Disertasi : Politic and Bomb: 

Exploring the Role of 

Epistemic Communities in 

Nuclear non-Poliferation 

Outcomes 

Oleh : Sara Zahra 

Khutchesfani  

Tulisan Sara menjelaskan mengenai 

konseptual epistemic community dalam 

memformulasi sebuah kebijakan 

berdasarkan bidang keahlian, dengan studi 

kasus kesepakatan Non-Poliferation antara 

ABACC dan CTR. 

Penulis akan menjelaskan bagaimana 

upaya epistemic community yaitu IISS 

melalui Shangri La Dialogue merespon isu 

keamanan kawasan. 
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1.5  Kerangka Teori-Konsep 

Demi mempermudah penelitian ini, penulis menggunakan konsep 

epistemic community untuk menjelaskan posisi IISS bersama jejaring 

transnasionalnya, sebagai aktor non-negara dalam kajian Hubungan Internasional, 

serta menggunakan pendekatan kaum konstruktivis yang melihat pada sebuah 

proses, proses pada forum-forum diskusi yang dimaknai sebagai sebuah usaha 

membangun perspektif bersama bagi negara-negara kawasan Asia-Pasifik. 

 

1.5.1 Konsep Epistemic Community 

Epistemic community(kelompok ahli/Ilmuwan) adalah sebuah konsep yang 

dipopulerkan oleh Peter M. Haas di awal abad 20 menuju studi Hubungan 

Internasional. Seiring waktu, kajian Hubungan Internasional berkembang semakin 

kompleks, hingga aktor-aktor non-negara memiliki peran penting dalam politik 

internasional.Para epistemic community akan bertemu dengan para pengambil 

keputusan atau pemangku kekuasaan untuk berkoordinasi mengenai suatu 

informasi. 

Haas menggambarkan bagaimana peran epistemic community dalam 

interaksi politik internasional pada kasus “Save Mediterranian”, dalam jurnal 

International Organization.Haas menulis bagaimana keberhasilan upaya para ahli 

di kawasan Mediterrania untuk mengangkat urgensi isu polusi di lautan 



13 
 

Mediteranian tersebut.Hingga akhirnya mencapai pada pusat kebijakan rezim 

internasional, dari hasil penelitian para ahli polusi di Mediterranian yaitu 

Mediterranian Action Plan (Med-Plan).
10

 

Haas dalam “Epistemic communities and International Policy 

Coordination”juga mendefinisikan epistemic community adalah kelompok yang 

didalamnya mereka (i) mempercayai serangkaian prinsip-prinsip dan norma yang 

sama, yang memberi nilai rasional dasar untuk aksi sosial dalam anggota 

kelompok tersebut, (ii) memiliki keterkaitan pemikiran yang mana diperoleh dari 

analisis mereka yang bersifat netral dan mendalam dalam suatu kasus, kemudian 

membentangkan keterkaitan asalisa mereka dengan kemungkinan kebijakan yang 

berpotensi menjadi outcomes, (iii) memiliki acuan pandangan kebenaran yang 

sama, kriteria pendefinisian untuk penguatan dan pengesahan pengetahuan pada 

bidang mereka, (iv) saling mengusahakan kebijakan, usaha-usaha praktis bersama 

terhadap suatu permasalahan yang sesuai dengan konten dan profesionalisme 

mereka, yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan manusia. Epistemic 

community ini akan menjadi lebih kuat ketika memasuki level nasional dan 

transnasional, hingga mampu merekomendasi kebijakan dengan informasi-

informasinya yang dapat dipertanggungjawabkan.
11

 

                                                           
10

 Peter M Haas, Do Regimes Matter? Epistemic Community and Mediterranian Pollution Control, 

Internatiional Organization Volume 43, Issue 3 (summer 1989) dalam 

http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/regimes_hass.pdf diakses pada 4 November 

2015 pukul 10:29. 
11

 Peter M. Haas, Introduction: Epistemic community and international policy coordination 

International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy 

Coordination. (Winter, 1992), pp. 3-4 dalam 

http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Epistemic%20communities%20Haas.pdf diakses 

pada 21 Juni. 14 pukul 09:12. 

http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/regimes_hass.pdf
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Epistemic%20communities%20Haas.pdf
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IISS merupakan lembaga independen yang spesifik mengkaji 

permasalahan keamanan dunia. IISS memiliki tujuan yaitu untuk memengaruhi 

dan mempromosikan kebijakan demi mewujudkan perdamaian dunia.IISS 

menganalisa sebuah permasalahan atau isu secara spesifik pada lingkup kajian 

perdamaian dan keamanan, dan dianalisis secara mendalam.Selain dari forum 

Shangri-La Dialogue, beberapa forum dialog keamanan di kawasan lain juga 

dibentuk diantaranya yaitu Manama Dialogue dan Cartagena Dialogue.
12

 Hal 

tersebut menunjukan bahwa IISS memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan 

epistemic community. 

Haas juga menjelaskan bagaimana posisi epistemic community yang selalu 

berkaitan dengan teknik formulasi sebuah kebijakan dan berhubungan dengan 

para pembuatan kebijakan, peran dasar epistemic community merupakan 

penghubung terhadap masyarakat-masyarakat serta negara-negara atas sirkulasi 

informasi, ide, norma dan nilai yang memengaruhi hasil akhir kebijakan. Melalui 

penelitian ilmiah mereka mengangkat isu, dan hubungannya dengan para 

pemangku kebijakan merupakan jaringan yang penting untuk melakukan 

koordinasi kebijakan.
13

Epistemic community juga dapat didefinisikan sebagai 

jaringan transnasional dari para ahli yang berdasar pada pengetahuan, para ahli 

tersebut memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kebijakan, 

                                                           
12

 Mission Statement IISS dalam http://www.iiss.org/en/about-s-us/mission-s-statement diakses 

pada 11 Juni 2015 pukul 22:10. 
13

 Peter M Haas, dalam Eliaz D, Ali Pirzadeh dan Denisa Popescu,2012,Institutional Learning and 

Knowledge Transfer Across Epistemic Community, Washington DC. hal, 140. 

http://www.iiss.org/en/about-s-us/mission-s-statement
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mereka memberi penjelasan, berkontribusi untuk menyelesaikan masalah, dan 

menawarkan apa yang sebaiknya dilakukan.
14

 

Selanjutnya, Artikel dari A. Antoniades berjudul “epistemic communities, 

epistemes and Constructing (world) politics“ yang terbit pada tahun 2003 di 

University of Sussex menerangkan konseptualisasi dari epistemic community yaitu 

komunitas pemikir yang diakui otoritas keilmuan (pengetahuannya), para 

anggotanya memiliki keyakinan bersama atas permasalahan khusus dan mereka 

menerjemahkan keyakinan mereka pada diskursus dan praktik sosial. Antoniades 

juga membedakan tipe-tipe atau karakter dari epistemic community, pertama yakni 

tipe ad hoc coalition, yaitu epistemic yang jelas bertujuan memberikan solusi dari 

sebuah permasalahan kebijakan, keberadaannya terbatasi waktu dan 

pendefinisiannya terbatas hingga permasalahan kebijakan tersebut selesai. Kedua 

yaitu tipe constant and holistic coalition yaitu epistemic community yang 

bertujuan untuk menjunjung dan mengabdi pada diskursus sosial.Epistemic 

community tipe ini berdasar pada logika bahwa realita sosial adalah hasil definisi 

pemikiran para komunitas tersebut, dan realitas adalah bergantung pada interaksi 

sosial dan hasil dari perebutan social.
15

 

Tipe yang kedua adalah tipe epistemic community yang sesuai dengan 

IISS, yaitu tipe constant and holistic coalition.Beberapa alasan yang membuat 

IISS termasuk pada tipe ini karena keberadaan IISS tidak spesifik menyelesaikan 

                                                           
14

Ibid. hal, 142-143. 
15

A. Antoniades, Epistemic community, epistemes, and constructing (world) politic.Hal. 24-28 

Dalam web 

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Antoniades/publication/30526315_Epistemic_Com

munities_Epistemes_and_the_Construction_of_World_Politics/links/0912f50c8a963c1a04000000.

pdf diakses pada 31 Mei 2016 pukul 16:44. 
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permsalahan kebijakan yang mendesak atau dalam jangka pendek. IISS lebih  

berfokus pada isu-isu keamanan dan ia membangun usaha-usaha diskursus atau 

pewacanaan kepada unit negara, yang mungkin tidak terbatas waktu tertentu, 

sebagai sebuah parameter keberhasilannya, karena keamanan ialah isu yang 

bersifat jangka panjang bahkan tidak ada kata akhir untuk memeliharanya. 

Konsep epistemic community akan membantu penulis dalam menjelaskan 

bagaimana International Institute for Strategic Studies (IISS) mencapai jaringan 

transnasional dari berbagai kalangan dan pihak, dapat konsisten bahkan memberi 

usaha nyata dalam mendukung atau bersimpati dalam promosi keamanan dan 

perdamaian dalam politik internasional yang terutama ditujukan pada aktor-

aktornegara. 

 

1.5.2 Pendekatan Konstruktivisme 

Pada awalnya konstruktivis merupakan teori sosial (yaitu teori interaksi 

simbolis, teori sosiologi), kemudian masuk pada paradigma Hubungan 

Internasional pada akhir 1980 dan awal 1990 oleh beberapa pemikir besar seperti 

Alexander Wendt, Nicholas Onuf, Emanuel Adler, dan Friedrich Kratochwil. 

Banyak perdebatan sejak Onuf menggunakan istilah konstruktivisme dalam kajian 

Hubungan Internasional, hingga masing-masing pemikir besar konstruktivis 

tersebut juga memiliki masing-masing varian. 

 Konstruktivisme secara sederhana menaruh perhatian pada kesadaran 

manusia dan perannya dalam hubungan internasional, konstruktivis 
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menganalogikan bahwa hubungan internasional adalah ruang interaksi dari 

sekumpulan individu yang memiliki kesadaran dalam bertindak.Berbeda dengan 

pendekatan tradisional seperti Realisme, yang melihat negara adalah “Leviathan” 

dan aktor rasional.Pendekatan tradisional mengatakan bahwa perilaku aktor 

internasional membentuk sebuah pola, memberikan tindakan yang seragam, 

dengan indikator-indikator yang bersifat material.Sedangkan para pemikir 

konstruktivis memfokuskan pada dimensi sosial non-material, namun sangat 

menentukan, yakni dimensi gagasan.
16

 

 Contoh lain, yang membedakan posisi konstruktivis dengan pendekatan 

tradisional, yakni dalam memaknai konsep kekuasaan. Pendekatan tradisional 

selalu memaknai kekuasaan sebagai sesuatu yang bersumber dari kapabilitas 

material (hard power), sementara konstruktivis memandang kekuasaan muncul 

dari gagasan, seperti konsep soft power dari Joseph Nye.Namun, bukan berarti 

bahwa dimensi material dapat diabaikan pula.Konstruktivis memahami kekuasaan 

adalah sebagai kemampuan untuk memproduksi makna intersubjektivitas yang 

membentuk struktur hubungan internasional dan identitas aktor.Bagaimana aktor 

mendefinisikan sebuah situasi yang ada, yang akhirnya menentukan tindakan 

aktor dalam memaknai situasi tersebut.Jadi, kekuasaan dalam konteks interaksi 

sosial adalah bagaimana kemampuan dalam menanggapi situasi pola 

interaksi.Konstruktivis membedakan kekuasaan adalah pengaruh seperti 

pendekatan tradisional, namun lebih pada pentingnya proses
17

. Proses disini tidak 

                                                           
16

 Muhammad Rosyidin, 2015, The Power Of Idea, Tiara Wacana, Yogyakarta. Hal. 16-17. 
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bisa dipahami secara singkat dan mudah, namun konstruktivis menekankan pada 

sebuah proses yang terus-menerus bahkan tidak terhenti. 

 Anna Leander melalui penelitiannya berjudul “The Power to Construct 

Internasional Security: On the Signifigance of Private Military Concepts”, 

menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan mengkonstruksi ancaman, dan 

respons yang tepat
18

. Hal itu menjelaskan pula posisi konstruktivis dalam 

memandang realitas,  bahwa realitas ditentukan oleh bahasa serta komunikasi 

menjadi dimensi yang sangat penting dalam konsep kekuasaan. Menurut kerangka 

pikir Jurgen Habermas, tentang tindakan komunikatif, kaum konstruktivis 

mengartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan berargumen oleh para actor, 

disini mereka mendefinisikan situasi sosial, yang dalam proses tersebut mereka 

juga merekonstruksi cara pandang terhadap realitas, mendefinisikan kepentingan, 

bahkan identitas oleh para actor.
19

 

 Ide dan gagasan menjadi hal yang penting dalam konteks sosial, 

kontsruktivis sering mengangkat konsep-konsep seperti deliberasi, wacana, 

persuasi, identitas, sosialisasi dan argumentasi yang seringkali membicarakan 

persoalan globalisasi, HAM Internasional, kebijakan keamanan, dan sebagainya.
20

 

Sesuai konteks pembahasan ini penulis akan menggunakan beberapa konsep 

konstruktivis untuk menjelaskan proses dari keberadaan forum-forum diskusi 

keamanan oleh IISS di kawasan Asia-Pasifik, yaitu Shared Idea yang berkaitan 

dengan intersubjektifitas dan ide yang melalui media speech act. 
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 Penulis menitikberatkan pada beberapa aspek konstruktivis yang terjadi 

dalam proses-proses interaksi antar negara dalam forum yang diselenggarakan 

oleh IISS. Seperti struktur pemahaman intersubjektif, dan struktur ide.Bagaimana 

struktur-struktur non-materiil tersebut memberikan implikasi pada perilaku aktor. 

 Shared idea merupakan salah satu konsep penting dalam konstruktivisme 

yang meletakan perhatian pada gagasan-gagasan yang diyakini. Gagasan 

merupakan hal non-materiil namun nyata berperan dalam menyatukan manusia.
21

 

Forum-forum yang dihelat oleh IISS merupakan media bagi negara untuk saling 

berkomunikasi dan bertukar pikiran (termasuk juga didalamnya proses sosialisasi, 

persuasi dan argumentasi antar aktor), yang akan membangunshared idea atau 

gagasan-gagasan yang diyakini bersama, gagasan yang diyakini bersama tersebut 

dapat menjadi latar belakang yang memengaruhi tindakan aktor selanjutnya, 

karena konstruktivis percaya bahwa negara akan bertindak bukan lagi karena satu 

motif material seperti pertimbangan untung rugi saja melainkan pada 

pertimbangan-pertimbangan non-materiil. 

 Struktur ide merupakan struktur yang oleh kaum konstruktivis dipercaya 

memberikan efek membentuk dan „mengatur‟. Adapun Nina Tannenwald 

menjelaskan bagaimana tipe-tipe dari ide, yaitu:Ideologi yaitu suatu rangkaian 

doktrin sistematis atau keyakinan yang menyebabkan perubahan sosial dari suatu 

kelompok, kelas atau bahkan negara.Normative or principled beliefs yaitu sebuah 

keyakinan soal benar dan salah, yang terdiri dari nilai dan atitud yang 

                                                           
21
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membedakan antara yang pantas dan kurang pantas yang berpengaruh pada 

standar kebiasaan.Causal Beliefs adalah keyakinan sebab akibat, suatu keyakinan 

yang menjadi panutan strategis untuk mencapai sesuatu. Serta, Ide rumusan 

kebijakan, yaitu ide yang memberi fasilitas pada pengambil kebijakan secara 

spesifik dan langsung.
22

 

Speech act atau tindak tutur sendiri akan menjadi media dari aspek-aspek 

konstruktivis tersebut. Speech actmenunjukkan peran dari bahasa dalam interaksi 

antar aktor, Onuf dan Kratochwil menjelaskan posisi bahasa dalam membentuk 

realitas adalah tidak dapat dipungkiri. Bahasa merupakan medium yang membuat 

agen mendeskripsikan identitas mereka, bahasa juga menciptakan pilihan-pilihan 

tindakan, bahkan bahasa mampu mengarahkan tindakan agen.Bahasa 

memengaruhi tindakan agen secara langsung ataupun tidak.
23

 

Rule, sesuai penjelasan Kratochwil mengenai posisi rule dalam hubungan 

antar negara, bahwa sebuah hukum atau aturan harus mengandung sebuah element 

yang mampu memengaruhi keadaan, peraturan-peraturan tersebut akan 

memengaruhi keadaan dengan cara menimbulkan tuntunan instrumental ataupun 

dengan pertimbangan-pertimbangan moral.
24

Rule disini merupakan sebuah 

kesepakatan intersubjektif antar negara yang disepakati, diyakini menjadi 

landasan-landasan dalam bertindak. Konstruktivis sangat menekankan pentingnya 
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University press 2006 dalam web https://e-
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.pdf  diakses pada 20 Agustus 2016 pukul 13:22 
23

Ibid. Hal. 98-103. 
24
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sebuah proses karena intensitas proses sangat menentukan tercapainya 

pemahaman intersubjektif antar aktor. 

Pemahaman-pemahaman tersebut akan menjadi landasan pemahaman 

bersama, walaupun tidak sepenuhnya disepakati. Kratochwil menjelaskan sebuah 

konsepsi yang berkaitan dengan pemahaman tersebut yaitu „rasionalitas‟. Bahwa 

rasionalitas adalah sesuatu yang mengikuti pemahaman umum yang berlaku.
25

 

Forum-forum oleh IISS merupakan media dalam membangunpemahaman 

intersubjektiv bagi negara-negara, rutinitas forum mengambil peran yang penting 

dalam membangun pemahaman intersubjektifmelalui argumentasi dan diskusi. 

Forum menjadi media berkomunikasi antar negara, merujuk pada teori aksi 

komunikasi dan etika diskursus dari Jurgen Habermas, bahwa dialog mampu 

memberi perubahan pada dunia sosial. Dialog membangun hubungan, dan 

memengaruhi kebiasaan dan memengaruhi pilihan kita pula.
26

 

 IISS melalui inisiasinya membangun forum-forum dialogyang berjalan 

rutin setiap tahunnya merupakan usaha dalam memberi ruang untuk berargumen, 

membangun ruang komunikasi, berbagi informasi, membangun mutualtrust, 

menghilangkan missperseption, untuk stabilisasi keamanan kawasan Asia-Pasifik. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, karena akan 

menjelaskan variabel independen (Kemanan Asia-Pasifik) dan 

menganalisa variabel dependen (Peran IISS) untuk menjawab pertanyaan 

pada sub bab rumusan masalah. Penelitian ini juga merupakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 

1.6.2 Unit Analisa dan Eksplanasi 

Penelitian ini meneliti mengenai peran dari IISS melalui forum 

diskusi yang digelar terhadap keamanan kawasan Asia-Pasifik.Diketahui 

unit analisis (variabel dependen) adalah Peran IISS dalam stabilisasi 

kawasan Asia-Pasifik yangtermasuk pada level kelompok.Kemudian unit 

eksplanasi (variabel independennya) yakni keamanan kawasan Asia 

Pasifik, yang tergolong pada level sistem. Sehingga disimpulkan bahwa 

unit analisis pada tingkat yang lebih rendah dari unit eksplanasi, sehingga 

penelitian ini tergolong pada penelitianinduksionis . 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Adapun dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis 

menggunakan bantuan data literatur yang berasal dari buku, e-book, 

artikel, jurnal, web internet dan berbagai karya dari sumber 

terpercaya.Sehingga penelitian ini menggunakan teknik library research. 

Dengan runtutan pertama pengumpulan data sebanyak mungkin dan 

kemudian diseleksi dan dikelompokan sesuai dengan batasan-batasan bab. 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik interpretasi untuk menganalisa data. 

Melalui teknik tersebut penulis berusaha memahami fenomena yang 

diteliti. Pertama adalah peran dari IISS dalam menyampaikan gagasannya 

perihal keamanan yang sebaiknya kepada negara-negara Asia-Pasifik. 

Kedua yakni fakta rutinitas negara-negara dalam mengahdiri forum dialog 

yang digelar oleh IISS serta bagaimana negara-negara bersikap setelahnya. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan Materi ini berfungsi mengarahkan penelitian penulis untuk 

tetap pada topik bahasan utama.Penulis menentukan batasan materi pada 

usaha-usaha dari IISS dalam merespon keamanan di kawasan Asia Pasifik. 

Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah sejak 

berlangsungnya berbagai forum dari IISS dalam merespon keamanan 

kawasan Asia-Pasifik dengan membatasi pada angka tahun 2002 hingga 



24 
 

2016. Dikarenakan pada tahun 2002 tersebut IISS semakin menunjukan 

reputasinya dalam emrespon keamanan kawasan Asia-Pasifik, serta pada 

tahun 2016 penelitian ini telah dilakukan. 

 

1.7 Hipotesa 

Merujuk pada pemaparan latar belakang diatas, penulis berasumsi 

bahwa kehadiran forum-forum disksusi oleh IISS bagi negara-negara 

kawasan Asia-Pasifik merupakan respon atas kultur keamanan Asia-

Pasifik yang fluktuatif, forum diskusi pertahanan tersebut menjadi media 

untuk membangun pemahaman intersubjektifantar negara, yang 

berimplikasi pada proses interaksi antar negara, sehingga membentuk 

kultur keamanan Asia-Pasifik menjadi lebih kondusif. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Berikut merupakan perincian dari sistematika penulisan yang terdiri dari 

beberapa bab dan sub bab sesuai kebutuhan analisis. 

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang 

fenomena dari topik yang diangkat, yang sekaligus menjadi ketertarikan penulis 

sehingga memilih topik ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah. Terdapat juga 

penelitian-penelitian terdahulu yangs erupa untuk membantu penulis memahami 

topik ataupun kerangka konseptual. Kemudian terdapat acuan konseptualisasi dan 
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teori yang menjadi perangkat penulis dalam memahami alur penelitian yang 

membantu penulis membangun hipotesa penelitian. Penulis juga menunjukkan 

unit analisa dan eksplanasi, serta jenis dari penelitian ini. Dengan hal tersebut, 

penelitian aka mudah diuraikan dan dipahami. 

Bab kedua membahas tentang gambaran konstelasi politik keamanan kawasan 

Asia-Pasifik. Bab ini akan menggambarkan bagaiman interaksi yang terjadi di 

kawasan Asia-Pasifik yang menunjukan pada destabilisasi ataupun konfrontasi-

konfrontasi antar negara kawasan, serta gambaran ancaman keamanan kawasan 

Asia-Pasifik yang semakin kompleks. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan 

bagaimana posisi IISS sebagai epistemic community, apa yang mendasari 

kehadiran IISS dalam keamanan internasional dan bagaimana IISS merespon isu-

isu keamanan kawasan Asia-Pasifik. 

Bab ketiga adalah jawaban dari peran IISS dalam merespon keamanan Asia-

Pasifik, yang bertujuan membangun persepsi bersama bagi negara-negara Asia-

Pasifik. Melalui forum diskusi IISS menggandeng negara-negara se Asia-Pasifik 

untuk memahami bersama bahwa isu keamanan merupakan isu kosmopolit, yang 

harus didukung oleh seluruh pihak. 

Bab keempat berisi analisa pendekatan konstruktivis dari interaksi-interaksi yang 

diselenggarakan oleh IISS bagi negara-negara Asia-Pasifik. Melalui forum yang 

diselenggarakan oleh IISS tersebut negara-negara saling meningkatkan hubungan 

intersubjektif, memperbaiki carapandang satu dengan yang lainnya. 
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Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan. Jawaban dari rumusan 

masalah akan dijelaskan dengan singkat dan padat pada kesimpulan. Serta diakhiri 

dengan saran penelitian lanjutan. 


