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BAB II 

KEAMANAN ASIA PASIFIK DAN KEDUDUKAN INTERNATIONAL 

INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES (IISS) 

 

 Pada bab ini, penulis akan menggambarkan secara singkat mengenai 

konstelasi dan isu-isu keamanan kawasan Asia-Pasifik yang semakin kompleks, 

sumber dari ancaman-ancaman keamanan terkini di kawasan dan posisi 

International Institute for Strategic Studies (IISS) sebagai epistemic community 

yang turut peduli dalam merespon dan membangun stabilisasi keamanan kawasan 

Asia-Pasifik. 

 

2.1 Isu Kunci Keamanan Kawasan Asia Pasifik 

 Keberadaan negara-negara berkekuatan besar yang terletak di kawasan 

Asia-Pasifik menjadi faktor utama yang menyebabkan iklim keamanan kawasan 

Asia-Pasifik selalu fluktuatif, karena sering bersinggungannya kepentingan antar 

negara-negara besar. Amerika Serikat sebagai superpower selalu menunjkukan 

perilaku yang memicu rivalitas di kawasan, seperti keputusannya mendirikan 

pangkalan militer di Darwin pada awal tahun 2012 dengan mengirimkan 200 

pasukan marinir AS, menyebabkan berbagai respon dari negara-negara yang 

merasa terancam, terutama China sebagai salah satu great power sangat keberatan 

dengan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin tersebut.
27
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 Jepang juga terlihat mengimbangi kekuatan-kekuatan serta ingin memiliki 

peran besar di kawasan Asia-Pasifik, salah satunya dengan keputusannya 

menggandeng NATO ke kawasan Asia. Pada pertemuan North Atlantic Council 

14 Mei 2014, kerjasama antara Jepang dan NATO terwujud dalam  kesepakatan 

kerjasama “Individual Partnership and Coorporation Programme”. Keputusan 

tersebut menimbulkan reaksi dari China dan juga Korea Selatan yang masih 

menekankan pada memori agresi Jepang ke China pada tahun 1930-an dan pada 

Semenanjung Korea pada 1910-1945, serta konsekuensi Jepang pada article 9
28

.
29

 

Keputusan Jepang tersebut menambah sebab meningkatnya tensi politik di 

kawasan Asia-Pasifik. 

 Selain itu, kawasan Asia Pasifik yang sebagian besar wilayahnya adalah 

perairan laut, menjadikan isu maritime sebagai isu yang krusial. Banyaknya 

kandungan sumberdaya alam dan keberadaan lintasan jalur perdagangan 

internasional di kawasan tersebut yang menyebabkan koordinasi atau manajemen 

atas kompleksitas geografis adalah sebuah keharusan, yaitu melalui Sea Lanes Of 

Communication (SLOC) dan juga melalui Sea Lanes Of Trade (SLOT) untuk 

mencegah benturan-benturan kepentingan ekonomi dan politik yang ada. Seperti 

sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China dengan Jepang, Korea 
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Selatan dan beberapa negara anggota ASEAN adalah contoh sengketa yang 

disebabkan oleh faktor territorial batas laut negara
30

. 

 Hubungan antar negara kawasan menjadi penentu dinamika politik dan 

keamanan kawasan Asia-Pasifik, seperti hubungan antara Amerika Serikat dan 

Jepang masih menjadi poros kontrol di area ini,
31

 serta hubungan antara Amerika 

Serikat dan aliansinya (Jepang, Australia, Korea Selatan) dengan rivalnya seperti 

China dan Korea Utara masih menjadi skema politik yang sama sejak dulu. 

Ditambah dengan eksistensi negara-negara lain seiring dengan peningkatan 

perekonomiannya yang mulai memainkan peran penting di kawasan seperti 

Singapura dan Malaysia. 

 Sejak tahun awal 2000-an, terdapat beberapa isu-isu keamanan di Asia-

Pasifik yang dapat dijadikan perhatian dalam penelitian ini. Berikut adalah 

gambaran singkat beberapa isu keamanan di kawasan Asia-Pasifik. 

 

2.1.1 Isu Laut China Selatan 

 China telah menjadi kekuatan baru, David Kang dalam Jurnal Keamanan 

Internasional berargumen bahwa bisa saja negara-negara Asia Tenggara akan 

melakukan bandwagonning dengan China itu sendiri.
32

 Keberadaan China tidak 
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dapat diabaikan dalam konstelasi keamanan Asia-Pasifik, terlebih China sering 

memunculkan tindakan-tindakan offensive di kawasan.  

Konflik Laut China Selatan merupakan isu yang sudah cukup lama, namun 

kenyataanya memang masih meninggalkan potensi konflik yang cukup tinggi. 

Sejarah klaim China atas batas territorial laut China Selatan dengan menerbitkan 

11 garis batas membentuk “U” keseluruh Laut China Selatan, mengakibatkan 

kekisruhan dengen Vietnam, hingga pada tahun 1952 China menghapus dua garis 

dan mengeluarkan kebijakan Nine Dash-line
33

 untuk mengurangi ketegangan 

dengan Vietnam. Kebijakan Nine Dash-line ini agaknya tetap menyulitkan 

pemerintahan China sendiri, karena dasar klaim territori tersebut telah 

mengabaikan konvensi PBB dalam UNCLOS (United Nation Convention Of The 

Law Of The Sea), hingga mengakibatkan China menghadapi tajamnya friksi 

dengan empat negara pengklaim lainnya, yang sebagian besar merupakan negara 

anggota ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darrusasalam. 

Sengketa ini mengakibatkan ketegangan baik hubungan diplomatik maupun aksi 

militer oleh para negara yang bersengketa.
34

 

China sebagai kekuatan baru dalam politik internasional memang sering 

bersikap agresif. Contohnya keberanian China untuk melakukan reklamasi di 

kawasan Laut China selatan yang masih dalam persengketaan. Centre for 

Strategic and International Studies (CSIS) Amerika Serikat menemukan potret 
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aktivitas pengerukan terumbu karang Mischief oleh China melalui satelit, yang 

territori tersebut juga di klaim oleh Filipina. Asia Maritime Transparency 

Initiative (AMTI) melaporkan bahwa hingga Juni 2015 masih banyak kapal keruk 

berada di kawasan Mischief dan Subi Reef melakukan aktivitas reklamasi, dan 

untuk wilayah Mischief teah terbangunseluas 5,420,000 m
2.35

 

 Isu Laut China selatan sering menjadi perhatian dan topik utama dalam 

forum Shangri-La dialog yang diselenggarakan oleh IISS di kawasan Asia-

Pasifik.Karena isu tersebut merupakan isu yang krusial karena melibatkan banyak 

negara dan sudah berlarut-larut. Sehingga IISS ingin menekankan kembali kepada 

negara-negara untuk memberikan sikap yang tepat dan sesuai untuk tetap 

menjamin keamanan bersama. 

 

2.1.2 Krisis Semenanjung Korea 

Hubungan antara dua negara Semenanjung Korea masih menjadi perhatian 

seluruh negara kawasan, setelah terjadi pertemuan penting pada tahun 2000 antara 

Kim Dae Jung dan Kim Jong ill yang dianggap akan menjadi pelatuk keoptimisan 

terwujudnya “reunification”, ternyata justru tidak ada progress yang berarti 

setelahnya. Korea Utara masih saja sulit untuk dikoordinasikan, terlebih soal 

pengembangan teknologi senjata pemusnah massal yang mengancam keseluruh 

kawasan
36

. Sikap keras yang dimiliki oleh Korea Utara menjadikannya terkucil 
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dari komunitas internasional, namun juga menjadi sumber ancaman bagi seluruh 

negara kawasan karena Korea Utara cenderung tidak suka berkoordinasi. 

 Tindakan Korea Selatan dalam konsistensi pengembangan teknologi 

berbahan nuklir menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara sekitarnya, juga 

bagi keamanan internasional. Pasca Perang Dingin, Korea Utara telah berencana 

mengembangkan persenjataan nuklir, hingga terbangunnya nuclear fuel cycle 

untuk pengayaan uranium dan plutonium di Pyongyang. Tercatat bahwa Korea 

Utara telah empat kali melakukan uji senjata nuklir pada tahun 2006, 2009, 2013, 

dan 2016. Hal tersebut mengakibatkan respon serius dari berbagai negara bahkan 

dari luar kawasan, diketahui bahwa Six-Party yang terdiri dari Korea Selatan, 

Korea Utara, Jepang, China, Amerika Serikat dan Rusia telah berulangkali 

melakukan perundingan untuk menghentikan pengayaan senjata nuklir
37

 

walaupun koordinasi dari Six-Party juga belum menjamin berakhirnya krisis di 

semenanjung Korea secara pasti. 

 

2.1.3 Isu Moderenisasi Persenjataan 

 Keberadaan negara-negara great power di kawasan Asia-Pasifik dan 

kekuatan-kekuatan baru yang muncul beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, 

menyebabkan peningkatan jumlah persenjataan militer oleh negara-negara sebagai 

agenda wajib. Perlombaan persenjataan antara negara-negara kawasan terlihat 

jelas dan tidak dapat terhindarkan. Perlombaan persenjataan ini merupakan 

ancaman bagi keamanan internasional itu sendiri. 
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China sangat ambisius dalam belanja persenjataan militer seiring 

peningkatan ekonominya, The Wall Street Journals mencatat bahwa China 

merupakan Negara ketiga terbesar setelah India 14%dan Saudi Arabia 7% yang 

melakukan impor perlengkapan pertahanan yang mencapai 4,7%, China 

menaikkan anggaran persenjataan mencapai 225 milyar dollar Amerika hingga 

tahun 2020 dari angka 119 milyar dolar Amerika pada tahun 2015.
38

 Kondisi 

tersebut akhirnya memaksa negara-negara sekitar juga melakukan moderenisasi 

persenjataan sebagai langkah perimbangan. 

Vietnam yang sedang memiliki sengketa perbatasan dengan China, 

diketahui membeli 6 unit kapal selam kelas Kilo dari Rusia, Malaysia membeli 2 

kapal selam scorpene dari Perancis, Singapura membeli 4 kapal selam dengan 

jenis berbeda dari Swedia dan Jerman. China semakin memimpin dengan 

mengembangkan kapal selam nuklir serang (SNN),
39

 yang secara otomatis akan 

terus diimbangi oleh negara yang lainnya, yang itu berarti perlombaan senjata 

akan terus ada di kawsan Asia-Pasifik.  

 

2.1.4 Isu Keamanan Non-Tradisional 

 Isu kemanan yang semakin kompleks menjadikan permasalahan baru bagi 

berbagai negara, termasuk negara-negara kawasan Asia-Pasific. IISS mengangkat 
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beberapa isu terkait ancaman keamanan non tradisional untuk di dialogkan dengan 

negara-negara Asia-Pasifik melalui program dialognya. 

 Isu konflik etnis Rohingya-Myanmar ialah salah satunya. Isu tersebut 

cukup menjadi perhatian dalam forum dialog karena kasus kemanusiaan tersebut 

sudah melibatkan negara-negara tetangga, termasuk juga Indonesia yang 

kedatangan para pengungsi dari Rohingya, Myanmar. Kasus tersebut sangat 

komplek karena melibatkan  beberapa unsur konflik, yaiu konflik etnis, konflik 

sejarah, dan konflik identitas budaya, etnis minoritas Muslim Rohingya 

(Myanmar) mendapati kekerasan oleh etnis mayoritas Burma (Myanmar) yang 

sekaligus memegang hampir keseluruhan pemerintahan Myanmar, etnis Rohingya 

tidak mendapat pengakuan kependudukan dari pemerintah Myanmar. Akhirnya 

mereka terpaksa meninggalkan tanah Rakhinee hingga mencari perlindungan ke 

negara-negara sekitarnya.
40

 

Selain isu Rohingya, isu keamanan non-tradisional lainya yang menarik 

perhatian adalah isu terrorisme seiring aksi-aksi yang dilancarkan oleh kelompok 

ekstrimist ISIS ternyata telah menyebar ke berbagai kawasan. Asia Tenggara 

merupakan kawasan yang sangat mudah terserang oleh jejaring ISIS karena 

kentalnya nilai-nilai islam. Indonesia, Malaysia dan Filipina telah terserang oleh 

jejaring ISIS. Pada tahun 2014 kira-kira 60 warga Indonesia telah tergabung 

dalam keanggotaan aktif organisasi ISIS, pemerintah Malaysia menunjukan 

sekitar 100 warga Malaysia juga bergabung dengan ISIS, serta sejumlah 200 
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warga Phlipina.
41

 Walaupun perkembangan jejaring ISIS sangat berpotensi di 

akwasan Asia Tenggara, namun Isu tersebut tidak bisa diremehkan, dan 

membutuhkan kerjasama dari seluruh negara kawasan untuk menghalau isu 

terorrisme tersebut. 

 

2.2 Kedudukan IISS Sebagai Epistemic Community 

Melihat berbagai sumber ancaman keamanan dan potensi konflik di 

kawasan Asia-Pasifik, koordinasi keamanan antar negara merupakan 

keniscayaan.Sebagai usaha untuk menciptakan keamanan bersama, usaha-usaha 

koordinasi keamanan bilateral maupun multilateral memang sudah banyak terjadi 

di kawasan Asia-Pasifik, yang melibatkan aktor-aktor negara maupun organisasi 

internasional. ASEAN menjadi salah satu aktor organisasi yang cukup memainkan 

peran dalam konstelasi keamanan kawasan tersebut. ASEAN melalui Asean 

Regional Forum (ARF) menunjukan adanya sebuah usaha koordinasi dari negara-

negara se-Asia-Pasifik soal keamanan, dan ARF merupakan salah satu platform 

yang cukup besar dalam usaha tersebut.
42

 

Bukan hanya itu, ASEAN juga mengadakan Asean Defense Minister’s 

Meeting (ADMM). ADMM merupakan pertemuan tingkat menteri se-ASEAN 

untuk berbicara mengenai keamanan kawasan, yang kemudian ditingkatkan 

menjadi ADMM-Plus, karena dalam pertemuannya juga dihadiri oleh 8 menteri 
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dari negara non-ASEAN. ADMM-Plus merupakan langkah yang cukup signifikan 

dalam koordinasi keamanan kawasan Asia-Pasifik, karena sebelumnya belum 

pernah ada pertemuan resmi tingkat menteri di kawasan Asia-Pasifik.
43

 

Berbagai pertemuan resmi dalam membahas keamanan telah dilangsungkan. 

Seperti pertemuan ASEAN yaitu ARF dan ADMM-Plus.Namun belum juga 

menjamin sepenuhnya keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara masih 

sering bersitegang apabila dihadapkan dengan isu keamanan ataupun dalam 

menyikapi konflik antar negara itu sendiri. 

Kondisi kawasan Asia-Pasifik yang semakin dihadapkan dengan berbagai 

sumber ancaman keamanan, baik keamanan tradisional dan non-tradisional. Hal 

tersebut mendorong bagi negara-negara untuk saling berkoordinasi untuk 

menghadapinya, menciptakan dan memelihara kohesivitas keamanan kawasan 

demi keamanan bersama. Kekhawatiran akan kondisi politik dan keamanan di 

kawasan Asia-Pasifik mendapat respon dari sebuah epistemic community yang 

fokus mengkaji isu keamanan yaitu International Institute For Strategic Studies 

(IISS). 

IISS turut membantu mengkoordinasi negara-negara kawasan Asia-Pasifik 

dalam perihal keamanan. Keamanan adalah kebutuhan fundamental dalam 

hubungan internasional yang harus didukung oleh seluruh pihak bukan hanya oleh 

negara tetapi juga dunia internasional, hingga mendorong sebuah epistemic 

communityuntuk turut melakukan tindakan-tindakan demi mencapai dan 

memelihara keamanan internasional. Fakta tersebut menunjukan bagaimana 
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eksistensi dan kemampuan dari sebuah lembaga non-governmental dalam 

merespon isu-isu keamanan internasional, begaimana kepedulian dan dukungan 

mereka untuk mencipta perdamaian. 

Peter M Haas bersama Emanuel Adler, membawa kerangka kerja 

epistemic community dalam kajian Hubungan Internasional melalui tulisannya 

“Knowledge, Power, and International policy coordination”, ia menjelaskan 

bagaimana peran dan dampak dari ide (gagasan) dalam hubungan internasional 

dan dalam koordinasi kebijakan internasional. Konsep ini menjelaskan bagaimana 

kelompok ilmuan berbagi ide dan sumber akar keilmuan mereka untuk kemudian 

mempromosikannya sehingga mendapatkan reputasi. Selain itu, langkah lebih 

lanjut dari epistemic community ini mereka memiliki inisiatif tindakan-tindakan 

politis atas ide-ide yang mereka yakini, dan dapat dipastikan bahwa mereka 

memberikan gagasan dan analisa yang objektif.
44

 

Demi kebutuhan kepenulisan, penulis juga akan menggunakan definisi-

definisi konsptual dari epistemic commnunity di luar dari definisi yang Haas 

jelaskan, untuk membantu penulis dalam memetakan dan memahami keberadaan 

epistemic community yaitu IISS dalam stabilisasi keamanan kawasan Asia-Pasifik. 

Berikut penulis menggambarkan tentang profil IISS dan IISS sebagai epistemic 

community: 

 

2.2.1 Profil dan Struktur IISS 
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IISS merupakan sebuah lembaga think-tank
45

 global yang berdiri pada 

tahun 1958 berbasis di London, United Kingdom. Pada awal kemunculannya di 

era Perang Dingin, IISS menaruh perhatian pada “penolakan senjata nuklir dan 

pengontrolan senjata”,
46

 seiring waktu IISS meluaskan fokus perhatiannya dari 

hanya penolakan senjata nuklir dan pengontrolan senjata menuju keseluruhan 

aspek dari keamanan, serta mempromosikan ide-ide dan fokus kajiannya melalui 

“civilised dialogue
47

”. IISS memiliki cabang di Bahrain, Singapore dan juga 

Amerika.
48

 

IISS tercatat sebagai sumbangan komisi amal dari pemerintahan kerajaaan 

Britania Raya dan sebuah perusahaan swasta, Institut ini diatur oleh sebuah 

memorandum dan artikel anggaran dasar dari komisi amal Inggris dan Wales. 

IISS dalam menjalankan program-programnya dan penelitiannya mendapat 

dukungan bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintahan, yayasan, perusahaan 

swasta, bahkan individu.Namun dalam penerimaan bantuan tersebut IISS 

menegaskan, bahwa tidak akan menerima bantuan yang berbenturan dengan 

independensi analisa intelektual politik mereka. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjaga independensi, dan objektivitas mereka sebagai kelompok intelektual 

                                                           
45

Think-tank adalah sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki keahlian kajian dan fokus 

dalam analisis untuk memberikan nasihat kebijakan atau solusi dari masalah. 
46

 Dalam mission statement dalam web: https://www.iiss.org/en/about-s-us diakses pada 01 Juni 

2016 pukul 12:09. 
47

Civilized Dialogue dapat dipahami sebagai Dialog Kerakyatan, dalam  hal tersebut IISS 

mendorong peran berbagai pihak bukan hanya peran dari elit politik atau unit saja dalam merespon 

persoalan keamanan. 
48

 Diolah melalui riview Think-tank and non-tradisional security: Governance Entrepreneurs in 

Asia, The Shangri-la Dialogue as politicalactor.Erin Zimmerman Hal.  126 dalam web: 

https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=IISS+Thin

k-tank&source=bl&ots=Ywjv41sdZP&sig=cNgo9noAF3CqF-

oq8MsIfYqS4yk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwifhb2klovNAhUaTo8KHTv_BUkQ6AEIUjAG#v

=onepage&q=IISS%20Think-tank&f=false pada 01 juni 2016 pukul 12:08. 

https://www.iiss.org/en/about-s-us
https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=IISS+Think-tank&source=bl&ots=Ywjv41sdZP&sig=cNgo9noAF3CqF-oq8MsIfYqS4yk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwifhb2klovNAhUaTo8KHTv_BUkQ6AEIUjAG#v=onepage&q=IISS%20Think-tank&f=false
https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=IISS+Think-tank&source=bl&ots=Ywjv41sdZP&sig=cNgo9noAF3CqF-oq8MsIfYqS4yk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwifhb2klovNAhUaTo8KHTv_BUkQ6AEIUjAG#v=onepage&q=IISS%20Think-tank&f=false
https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=IISS+Think-tank&source=bl&ots=Ywjv41sdZP&sig=cNgo9noAF3CqF-oq8MsIfYqS4yk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwifhb2klovNAhUaTo8KHTv_BUkQ6AEIUjAG#v=onepage&q=IISS%20Think-tank&f=false
https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=IISS+Think-tank&source=bl&ots=Ywjv41sdZP&sig=cNgo9noAF3CqF-oq8MsIfYqS4yk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwifhb2klovNAhUaTo8KHTv_BUkQ6AEIUjAG#v=onepage&q=IISS%20Think-tank&f=false
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yang memegang objektivitas tinggi dalam perinsip keilmuan. IISS menentukan 

sendiri agenda-agenda konferensi mereka, siapa yang menjadi pembicara, 

bagaimana analisis penelitiannya, dan bagaimana simpulannya. IISS mendapat 

banyak dukungan dari tuan rumah pemerintah di Amerika Latin, Timur Tengah 

dan Asia dalam menjalankan salah satu progam utamanya yaitu dialog antar 

pemerintah internasional.
49

 

Berikut beberapa pihak yang mendukung aktivitas dari IISS yaitu: Taylor 

& Francis group, EU non-poliferation consortium, Lockhead Martin 

Coorporation, Mac Arthur Foundation, Fullerton Hotels Singapore, Near East 

South Asia Center (NESA), National Defence University, Carnergie Coorporation 

of New York, Mitsubishi Coorporation, Workhardt, Airbus Group, Abraaj 

Capital, Boeing, dan lain-lain, serta perwakilan-perwakilan dan menteri luar 

negeri dari berbagai negara, serta sejumlah 1800 individu yang terdaftar dari 

berbagai Negara.
50

 IISS banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti 

dari lembaga-lembaga penelitian, NGOs, atau bahkan perusahaan-perusahaan 

swasta adalah tanpa adanya kepentingan politik, namun karena tanggungjawab 

atas isu kosmopolitan yaitu keamanan internasional. 

IISS memiliki banyak ahli dan staff dalam melakukan penelitian dan 

analisis. John Chipman sebagai Direktur dan kepala eksekutif umum IISS. 

Adapun para ahli yang melakukan riset terdiri dari berbagai bidang fokus kajian 
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 Dalam web  http://www.iiss.org/en/about-s-us/governance-s-and-s-trustees diakses pada 01 Juni 

2016 pukul 12:11. 
50

 Dalam web https://www.iiss.org/en/about-s-us/our-s-funding diakses pada 01 Juni 2016 pukul 

12:20. 

http://www.iiss.org/en/about-s-us/governance-s-and-s-trustees
https://www.iiss.org/en/about-s-us/our-s-funding
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(keahlian) masing-masing dari ekonomi dan geopolitik, keamanan non-

tradisional, bidang hukum, kesejahteraan, kajian regional dan sebagainya. 

Berikut adalah struktur staff dan para ahli IISS: 

Tabel Struktur Organisasi IISS 

Posisi Nama (Deskripsi) Tugas 

Director General’s and Chief 

Executive 

Dr. John Chipman Menentukan strategi 

organisasi, Penggalangan 

dana, Konektivitas 

dengan Pemerintahan dan 

berbagai sektor privat 

pendukung. 

Head of Director -General’s 

Office 

Director-General’s Office 

Coordinator 

Clair Willman 

 

Sam Nugie 

Mendukung keterlibatan 

IISS dengan seluruh 

cabang IISS dan juga 

dengan berbagai jaringan  

institut. 

Memelihara pengaruh 

IISS dalam debat 

strategic dan memastikan 

IISS memiliki dampak 

besar dalam setiap event 

dan konferensi 

 

Governance and Trustees 

Chair of IISS Trustee 

Chairs of IISS Council 

Chair of Investment and 

Audit Commitees 

Member of Finance and 

 

Fleur de Viliers 

Francois Heisbourg 

Thomas Seaman 

 

Chris Jones 

Posisi kehormatan 

melakukan penerimaan 

anggota atau pendukung, 

menentukan masa jabatan  
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Audit Commitee 

IISS Trustee 

Jen Tholstrups 

Kurt Lauk 

Shopie Caroline M 

Niegel Newton 

Risto Penttila 

Lord Powell 

Catherine Roe 

 

The IISS Council Beranggotakan para 

ahli, individu dari 

lembaga penelitian 

Internasional, 

berjumlah total 

hingga 30 anggota 

dewan. 

Dewan Penasihat 

Organisasi ini berperan 

memberikan saran 

kepada Direktur 

eksekutif. 

 

2.2.2 Indikator IISS Sebagai Epistemic Community 

Penulis akan mengambil beberapa indikator yang ditekankan oleh Haas 

dalam mendefinisikan sebuah epistemic community, yaitu terdapat jaringan dari 

para ahli, ilmuan dan berbagai pihak yang mereka didalamnya saling Shared norm 

and beliefes and common politic enterprise, possible to provide and advice 

information. 

a. Shared norm and beliefs 

IISS pada awal kemunculannya di era Perang Dingin secara spesifik 

mengkaji mengenai penolakan senjata nuklir dan kontrol senjata saja.Dapat 

dipahami bagaimana IISS masih berfokus pada kajian keamanan tradisional yang 

tidak terlepas dari senjata secara material. Penolakan senjata nuklir dan kontrol 
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senjata tersebut akan menjadi sumber norma dan keyakinan yang dimiliki oleh 

seluruh jaringan keanggotaan dari IISS. 

Merujuk pada indikator shared norm and principles beliefs, IISS sejak 

kemunculannya jelas membawa semangat penolakan terhadap senjata nuklir, dan 

pengontrolan senjata untuk mencapai keamanan internasional. Seluruh 

keanggotaan yang terlibat dalam programnya meliputi seluruh staff peneliti, para 

ahli, semua terikat pada norma dan kepercayaan tersebut. Contoh, norma bahwa 

senjata nuklir bukanlah kebaikan, sehingga perlu kontrol terhadap negara yang 

mengembangkannya, Shared norm and Principles beliefs disini adalah kontrol 

persenjataan nuklir kepada negara yang mengembangkannya. Norma dan 

kepercayaan ini dipercaya seluruh keanggotaan IISS, dan seluruh pihak yang 

mendukung (sponsor) bahwa senjata nuklir adalah bukan kebaikan, yang 

kemudian akan disuarakan oleh IISS kepada negara, misalkan melalui forum 

Shangri-La Dialogue pada 20 Juli 2016.
51

 

Nilai dan kepercayaan untuk memelihara keamanan internasional tersebut 

semakin banyak menarik berbagai pihak. Walaupun terkesan utopis, namun itu 

adalah realitanya, nilai dan kepercayaan untuk memelihara keamanan 

internasional, menciptakan iklim politik yang lebih beradab, menarik berbagai 

pihak untuk mendukung gagasan tersebut. Terlepas dari kelembagaan IISS 

sendiri, dukungan-dukungan datang dari perusahaan-perusahaan, dari 

pemerintahan-pemerintahan berbagai negara, bahkan individu-individu. Ketika 

mereka semua memberi dukungan, mereka semua setuju dan juga 
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 IISS Shangri-La Dialogue 2016 Retrospective: Nucear Development in Nort Korea dalam web 

https://www.iiss.org/en/events/events/archive/2016-a3c2/july-652c/sld-2016-retrospective-north-

korea-16ef diakses pada 5 Agustus 2016 pukul 15:31. 

https://www.iiss.org/en/events/events/archive/2016-a3c2/july-652c/sld-2016-retrospective-north-korea-16ef
https://www.iiss.org/en/events/events/archive/2016-a3c2/july-652c/sld-2016-retrospective-north-korea-16ef
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memperjuangkan usaha-usaha yang dalam memelihara keamanan internasional 

secara damai. Tercatat banyak perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, bahkan 

think-tank yang lainnya, turut mendukung berbagai program yang dicanangkan 

dan dilaksanakan oleh IISS dalam mencapai dan mempromosikan visi misinya. 

Dapat dipahami, bagaimana terdapat Shared norm and principles beliefs oleh IISS 

dan berbagai pihak jaringannya, lintas negara. 

b. Common Political Enterprise 

Para epistemic community harus memiliki arah tindakan politis yang 

sejalan. Setelah mereka terikat secara normativ atas sebuah kepercayaan dan 

kebenaran ilmu pengetahuan, dalam langkah selanjutnya yaitu dalam aksi-aksi 

yang lebih besar mereka memiliki arah tindakan politis yang sejalan. Mereka 

harus menunjukan kebebasan dari pengaruh politik pihak manapun, berdiri dalam 

objektivitas. EU-Non Proliferation and Disarmament Conference merupakan 

salah satu konferensi menunjukan bagaimana common political enterprise dari 

jejaring IISS, disini lebih dari 300 ahli berdiskusi dengan para pembuat kebijakan 

di Uni Eropa tentang persebaran senjata nuklir atau pemusnah masal.
52

 

IISS walaupun lahir dari sumbangan Kerajaan Inggris namun lembaga ini 

tidak terikat secara politis dengan pemerintahan Inggris. IISS secara konsisten 

menunjukan kebebasan dari pengaruh pihak manapun juga dalam menjalankan 

program-program politiknya. IISS dan jejaringnya tentu memiliki usaha-usaha 

politis yang sama, bagaimana mereka membangun hubungan sebagai usaha lobi 

kepada negara-negara untuk saling berkoordinasi demi keamanan bersama. 
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 EU Conference dalam web https://www.iiss.org/en/events/eu-s-conference diakses pada 5 

Agustus 2016 pukul 20:18. 

https://www.iiss.org/en/events/eu-s-conference
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c. Possible to Provide and Advice Information 

Proyek-proyek dasar yang dilakukan oleh epistemic community, 

diantaranya adalah melakukan kajian atas kasus atau isu yang dijadikan fokus 

kajiannya. Mereka melakukan kajian dengan mendalam dan objektif.Melakukan 

survey dan penelitian terhadap isu yang di pilih. Sehingga mereka mampu 

menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menjadi 

nasihat atau masukan dalam koordinasi kebijakan internasional.  

IISS juga secara rutin melakukan berbagai penelitian tentang isu-isu 

keamanan internasional secara lengkap. Dapat dilihat dari program riset dari IISS 

yakni: Armed Conflict, Future Conflict and Cyber Security, Defense and Military 

Analysis, Economic and Energy Security, Geo-Economic and Strategy, Non-

Poliferation and Nuclear Policy, Security and Development
53

. Selain kelengkapan 

jangkauan isu tersebut, juga terdapat keluasan jangkauan wilayah penelitian,  yang 

tercakup dalam programnya yaitu Regional security programme diantaranya, 

Asia-Pasific, Middle East and Gulf, Russia and Eurasia, South Asia, US Foreign 

Policy and Transatlantic Affairs.  

IISS juga selalu memberikan publikasi-publikasi secara berkala atas hasil 

riset dan beberapa siaran konferensinya. Contoh beberapa publikasi dari risetnya 

yakni: Strategic Dossiers, Asia-Pasific Security Assessment 2015 and 2016, 

Regional Security Assesment, The Military Ballance 2016, Armed Conflict Survey 

2016
54

 yang secara berkala diterbitkan, publikasi dilakukan dalam beberapa 

                                                           
53

 Dalam web https://www.iiss.org/en/research diakses pada 02 Juni 2016 puku 12:44. 
54

 Strategic Dossiers dalam web 

https://www.iiss.org/en/publications/strategic%20dossiers/issues/regional-security-assessment-

2014-fffb diakses pada 5 Agustus 2016 pukul 21:21. 

https://www.iiss.org/en/research
https://www.iiss.org/en/publications/strategic%20dossiers/issues/regional-security-assessment-2014-fffb
https://www.iiss.org/en/publications/strategic%20dossiers/issues/regional-security-assessment-2014-fffb
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bentuk, seperti buku atau journal berbayar secara cetak maupun online, kemudian 

untuk siaran konferensi IISS juga melakukan publikasinya melalui alamat 

Youtube dari IISS dalam https://www.youtube.com/user/IISS.org baik siaran 

rekaman maupun siaran langsung secara streaming. Kegiatan-kegiatan tersebut 

menunjukan bagaimana IISS melakukan penggalian informasi secara mendalam 

dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan informasi-informasi bagi 

khalayak umum. 

d. Influence International Policy Coordination 

Keberadaan dari epistemic community adalah sebagai penyalur informasi-

informasi dari masyarakat kepada para elit pembuat kebijakan. IISS juga 

melakukan proses-proses penyampaian gagasan kepada objek tujuannya, yaitu 

negara. Sesuai dengan kajiannya yaitu tentang keamanan maka IISS berkoordinasi 

dengan aktor-aktor utama dalam keamanan internasional, yaitu negara. 

Beberapa program forum dialog yang dicanangkan oleh IISS diantaranya 

adalahShangri-la Dialogue, Manama Dialogue, Certagna Dialogue, Fullerton 

Lectureryang merupakan upaya nyata dari IISS dalam melakukan International 

policy coordination. Berbagai forum dialog tersbut membantu IISS melakukan 

koordinasi kepada para aktor negara. IISS berusaha menggandeng negara-negara 

untuk dapat berbicara bersama-sama mengenai persoalan keamanan. Secara tidak 

langsung IISS mengarahkan gagasan yang diyakininya dan diarahkan kepada 

aktor negara-negara mengenai tindakan-tindakan politis keamanan. 

  

https://www.youtube.com/user/IISS.org
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2.2.3 IISS Sebagai Tipe Epistemic Community Koalisi Konstant dan Holistic  

Definisi konseptual dan posisi dari epistemic community pun masih dalam 

proses kritik sejak kepopulerannya melalui tulisan Peter M Haas dalam kajian 

Hubungan Internasional.Artikel-artikel datang sebagai kritik dan saling 

melengkapi. Merujuk pada pengertian epistemic community oleh Haas, ia 

menjelaskan bahwa kerangka kerja dari epistemic community hanya dapat 

diaplikasikan pada ruang lingkup (isu) yang spesifik saja.
55

 Contoh, yang sesuai 

adalah tulisan Haas mengenai Save Mediteranian, bagaimana epistemic 

community diaplikasikan pada persoalan isu environmental dan menyebabkan 

sebuah kebijakan yaitu Med-Plan Action bagi negara-negara sekitar 

Mediteranian.
56

 

Penulis akan menggunakan definisi kerangka analisa epistemic community 

dari berbagai literatur untuk menjelaskan IISS sebagai epistemic community. IISS 

merupakan epistemic community tipe koalisi Konstant dan Holistic. IISS fokus 

pada isu keamanan yang mengarah pada isu kosmopolitan, sementara versi Haas 

menjelaskan epistemic communitypada kasus environmentalisme yang cenderung 

bersifat ad hoc. IISS sebagai epistemic community koalisi Konstant dan Holistic, 

adalah bahwa IISS tidak dapat memberikan gagasan yang secara langsung dan 
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 A. Antoniades, Epistemic community, epistemes, and constructing (world) politic. Hal. 26-28 

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. 
56

 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. 

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Antoniades/publication/30526315_Epistemic_Communities_Epistemes_and_the_Construction_of_World_Politics/links/0912f50c8a963c1a04000000.pdf
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https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Antoniades/publication/30526315_Epistemic_Communities_Epistemes_and_the_Construction_of_World_Politics/links/0912f50c8a963c1a04000000.pdf
http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/regimes_hass.pdf
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jelas berimplikasi pada politik luar negeri suatu negara. IISS berdiri sejak 1958 

dan masih aktif hingga sekarang, karena cakupan isunya tentang keamanan 

internasional, dipastikan IISS akan semakin aktif dalam koordinasinya di dunia 

internasional, karena isu keamanan juga semakin kompleks. 

 

2.2.4 Forum-Forum Diskusi oleh IISS di Kawasan Asia-Pasifik 

Shangri-La Dialogue dan Fullerton Forum merupakan dua forum gagasan 

dari IISS yang mendapatkan reputasi atau perhatian dari dunia Internasional. 

Forum Shangri-La Dialogue ini menjadi sebuah forum pertemuan reguler bagi 

para professional pertahanan, serta menjadi pertemuan rutin yang vital bagi 

menteri pertahanan sepanjang sejarah Asia-pasifik sejak pertemuan yang 

pertamakali pada tahun 2002.
57

 Forum tersebut menjadi agenda penting sebagai 

forum diskusi pertahanan yang unik bagi Asia-Pasifik. 

Sejarah terselenggaranya forum tersebut adalah ketikaJohn Chipman 

selaku direktur eksekutif umum IISS mengajukan proposal untuk menginisiasi 

sebuah forum dialog keamanan kepada pemerintah Singapura. Pemerintahan 

Singapura ternyata sangat simpati terhadap tujuan-tujuan dari proposal dialog 

yang diajukan.Bukan hanya dukungan dari pemerintah Singapura saja, namun 

berbagai dukungan dari sponsor semakin ramai hingga akhirnya dialogpun dapat 

terselenggara pertama kali pada tahun 2002 dan bertempat di hotel Shangri-La, 

yang kemudian dijadikan nama dari forum dialog tersebut.
58
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https://www.iiss.org/en/events/shangri-s-la-s-dialogue/about-shangri-la diakses pada 20 Juli 2016 

pukul 10:56. 
58

 Pratinjau Think-tanks and non-tradisional security, dalam web 

https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Shangri-

https://www.iiss.org/en/events/shangri-s-la-s-dialogue/about-shangri-la
https://books.google.co.id/books?id=QIeRCwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Shangri-La+Dialogue+proposal+Dr.+Chipman&source=bl&ots=YwjA-7u93J&sig=ocFgV20pdU7qeGoJGRNAUZ76PkE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi1wcji94_OAhWLLo8KHac6CmMQ6AEINDAE#v=onepage&q=Shangri-La%20Dialogue%20proposal%20Dr.%20Chipman&f=false
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 Sementara Fullerton Forum sering disebut juga sebagai “Innagural Sherpa 

Meeting for Shangri-La Dialogue”. Kata “Sherpa” yang digunakan memiliki 

makna sebutan bagi orang-orang pegunungan Himalaya-Tibet-Himalaya yang 

melayani atau berprofesi sebagai “guide” bagi para turis. Dalam hal ini 

dimaksudkan kepada para delegasi yang turut hadir dalam forum Fullerton Forum 

atau Sherpa Meeting tersebut  akan membantu mempersiapkan perspektif yang 

baik dalam forum Shangri-La Dialogue yang akan digelar selanjutnya.
59

 

Forum tersebut dihadiri oleh  pejabat pertahanan dari 27 negara, para ahli 

pertahanan non pemerintahan, dan pelaku pertahanan lainnya dari berbagai 

negara
60

. Sebagai persiapan, sebelum berlangsungnya forum yang lebih besar dan 

kompleks yaitu forum Shangri-la Dialogue, Fullerton Forum pun tidak memiliki 

perbedaan yang mencolok dengan forum Shangri-La Dialogue baik dari segi 

partisipan yang hadir dan dari segi format diskusi. 

Fullerton Forum lebih singkat dan lebih kecil dari Shangri-La Dialogue, 

karena fungsinya sebagai forum persiapan. Fullerton Forum hanya memiliki satu 

sesi diskusi saja, sesi pertama terdapat keynote adress dan disambung dengan sesi 

kedua yaitu sesi diskusi terbuka. Waktu diskusi hanya sekitar satu jam, dan tidak 

lebih dari 200 audiens saja yang turut hadir, sementara pada forum Shangri-La 

                                                                                                                                                               
La+Dialogue+proposal+Dr.+Chipman&source=bl&ots=YwjA-

7u93J&sig=ocFgV20pdU7qeGoJGRNAUZ76PkE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi1wcji94_OAh

WLLo8KHac6CmMQ6AEINDAE#v=onepage&q=Shangri-

La%20Dialogue%20proposal%20Dr.%20Chipman&f=false diakses pada 22 juli 2016 pukul 09:54 
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Innagural Sherpa Meeting Paves Way To Shangri-La Dialogue dalam web 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2013/feb/18

feb13_news.html#.V6s2xvmLTIV diakses pada 9 agustus 2016 pukul 20:11 
60

 Asia Mice The IISS Fullerton lectures and IISS Fullerton Forum dalam web 

http://asia.etbtravelnews.com/44663/the-iiss-fullerton-lecture-series-and-iiss-fullerton-forum/ 

diakses pada 9 agustus pukul 20:19 
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Dialogue dihadiri lebih dari 500 audiens,  namun Fullerton forum juga sama-sama 

disaksikan dan disiarkan oleh media secara bebas.
61

 Forum ini menyumbangkan 

analisis intelektual yang mendukung atau searah dengan isu-isu yang akan dibahas 

pada forum yang lebih besar yaitu pada forum Shangri-La Dialogue. 
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