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BAB II 

HUMAN TRAFFICKING DAN ASEAN POLITICAL SECURITY 

COMMUNITY 

2.1 Human Trafficking 

Bab ini akan membahas tentang Isu Human Trafficking yang di anggap 

mengancam keamanan kawasan terhadap Asean Political Security Community. 

Human trafficking merupakan kejahatan lintas Negara yang mengancam 

keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kasus perdagangan manusia saat ini adalah 

masalah yang sudah menjadi kasus internasional, yang dimana kasus ini di sebut 

pelaggaran HAM. Korban Trafficking ini berasal dari  daerah miskin yang dimana 

penghasilannya yang sedikit serta terbatas yang rata-rata korban tersebut tidak 

memiliki tempat tinggal, sehingga hal tersebut menjadi sasaran kejahatan bagi 

para traffickers untuk menjualnya ke negara lain dengan memasuki jalan yang 

rata-rata melalui perbatasan. Daerah perbatasan yang kurang akan pengawasan 

dari pemerintah, membuat traffickers tersebut lolos dan sampai ke negara lain 

yang kemudian menjual para korbannya kepada penadah kemudian dieksploitasi 

serta dijadikan pekerja seks dan buruh migran dengan hasil yang sangat minim. 

Diantara manusia korban trafficker yang mudah di jual adalah wanita, karena 

wanita mudah untuk di bujuk oleh trafficker dengan tujuan memperbaiki ekonomi 

keluarganya serta diiming-imingi pekerjaan yang layak, tetapi setalah sampai di 

negara tujuan, mereka ditipu dipekerjakan di bisnis prostitusi. Selain itu para 

wanita disuruh kerja paksa dan di beri upah yang minim.Perdagangan manusia 
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(Human Trafficking) merupakan tindakan perekrutan, penampungan, 

pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, 

penipuan,  pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau 

penjeratan utang, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun 

didalam negara dengan tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang 

tereksploitasi.Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang menjelaskan 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian 

eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusiadijelaskan dalam pasal 1 

angka 7 yang menyebutkan bahwa ”Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa 

persetujuan korban yang meliputi, tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau 

praktek perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, 

pemerasan  dengan melawan hukum  pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 

baik materil maupun immaterial.35 

2.1.1 Bentuk-bentuk Human Trafficking 

2.1.1.1 Pekerja Migran 

 Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke 

tempat lain yang kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu 

relatif lama. Pekerja migran meliputi dua tipe yaitu, pekerja migran internal dan 

                                                             
35Definisi Perdagangan Manusia menurut Undang-undang No 21 tahun 2007/ 

http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/  diakses (26-07-2017,10:10 wib) 
 

http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/
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pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, 

sedangkan pekerja migran internasional yang tidak dapat dipisahkan dari 

globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi 

dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam 

wilayah tertentu, sedangkan Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah 

mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk melakukan pekerjaan di negara 

lain.Pekerja migran ini rentan terhadap eksploitasi mulai dari perekrutan selama 

bekerja di perantauan,  sehingga mereka dipaksa bekerja tetapi dengan upah yang 

sangat minim. 

 Beberapa masalah yang dihadapi  pada pekerja migran terutama untuk 

pembantu rumah tangga yaitu, upah yang tidak dibayarkan, jam kerja yang 

melebihi batas, pelecehan terhadap psikis, dan penahanan paspor. Selain itu 

fasilitas tempat tidur yang diberikan pada pekerja migran tersebut kurang layak 

untuk ditempati selain tempatnya yang sempit, pekerja migran hanya  diberi alas 

tidur seadanya. Dalam hal pangan pun pekerja migran harus menyesuaikan 

kebutuhan pangannya sendiri terutama bagi yang muslim karena perbedaan 

budaya dan suku di kawasan ASEAN. Kemudian dalam hal kesehatan, menurut 

mereka kesehatan adalah hal yang penting untuk dipetakan yang dimana 

kesehatan mereka harus terjamin, tetapi terdapat majikan yang membiarkan dan 

tidak peduli, atau memberi obat, serta tidak membawa buruh migran ke klinik 

untuk pengobatan intensif.36 Selain pembantu rumah tangga, pekerja migran 

                                                             
36Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara 

ASEAN dalam http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/ diakses 

(26-07-2017/09:16 wib) 

http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/
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lainnya yang berada di negara tujuan juga mengalami kekerasan dan eksploitasi 

seperti : 

 Pelanggaran kontrak kerja 

 Kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk 

 Terbatasnya kebebasan untuk bergerak 

 Pelecehan dan kekerasan dan, 

 Kurangnya perlindungan sosial 

Selain mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi buruh migran tersebut juga 

mengalami berbagai tantangan dan hak-hak buruh migran yang tidak terpenuhi 

antara lain, kurangnya keseriusan dalam berbagai keluhan buruh migran, 

kurangnya kesadaran dan pemahaman buruh migran tentang hak-hak hukum 

mereka dan pilihan untuk mengupayakan ganti rugi, bantuan hukum yang tidak 

memadai dan adanya tumpang tindih dan kesenjangan tanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan bagi buruh migran. Kemudian syarat dokumentasi yang 

tidak dapat di penuhi oleh buruh migran, yang dimana buruh migran tidak 

menerima dokumen utama akibatnya mereka tidak memiliki paspor, kartu 

identitas atau kartu asuransi ketikaakan mencari bantuan dari kedutaan yang 

berusaha untuk kembali ke tanah airnya sendiri. Selanjutnya apabila buruh migran 

menemui kasus, kasus tersebut tidak ditangani secara serius, sehingga ketika 

diadakan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah atau agen tenaga kerja, 

perwakilan dari agen tenaga kerja seringkali tidak hadir, dan buruh migran hanya 

memiliki pengaruh yang sangat kecil untuk memaksa adanya tanggapan dari 

mereka, sehingga hanya akan membuat kasus tersebut semakin berlarut-larut. 
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Kurangnya kesadaran dan pengetahuan atas hak-hak hukum juga 

berpengaruh terhadap hak upaya ganti rugi yang dialami buruh migran yang 

dimana mereka mengalami kerugian selama menjadi migrasi tenaga kerja 

meskipun banyak buruh migran yang sepertinya tahu bahwa mereka harus datang 

ke kedutaan jika mereka punya masalah di negara tujuan, dan beberapa 

diantaranya juga tahu bahwa mereka diasuransikan, namun mereka tidak 

diberitahu dan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana prosedur atau 

dokumentasi yang diperlukan untuk mengajukan klaim asuransi, atau bagaimana 

cara untuk mencari keadilan setelah mereka kembali ke kampung 

halaman.Kurangnya kesadaran dan pemahaman para buruh migran tentang hak-

hak hukum mereka dan ganti rugi yang melemahkan mereka, kemungkinan hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sering disebut adalah 

kurangnya pendidikan formal di kalangan banyak buruh migran yang berupah 

rendah, Hal ini menunjukkan perlunya pengetahuan dan memahami kontrak atau 

polis asuransi atau dokumen penting lainnya, terutama jika tidak dijelaskan 

informasi mengenai aturan kontrak kerja.37 

2.1.1.2 Pekerja Anak 

 Perdagangan anak merupakan segala bentuk tindakan dan percobaan yang 

melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, yang 

dimana terdapat berbagai pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak 

                                                             
37 Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal Untuk Perlindungan Hak Para Pekerja 

Mgran di wilayah ASEAN dalam http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359340.pdf diakses (26-07-

2017/10:20 wib) 

http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359340.pdf
http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359340.pdf
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dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk 

tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual,dan perbudakan. 

Kemudian, terjadi pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran  upah, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 

eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. Pengertian eksploitasi yaitu 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi terhadap pelacuran, 

pelayanan paksa, perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 

organ reproduksi atau tindakan melawan hukum memindahkan Atau 

mentransplantasi organ dan jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

materiil maupun immaterial. 

 Anak-anak umumnya direkrut dari daerah terpencil atau daerah urban 

miskin untukbekerja sebagai pekerja rumah tangga dikota-kota besar sehingga 

para perekrut ini, ada daya tarik keuangan cukup besar dalam merekrut anak-anak 

untuk dijadikan pekerja rumah tangga. Para perekrut biasanya menipu anak-anak 

ini dengan janji-janji palsu tentang upah yang lebih besar di kota, kesempatan 

untuk bersekolah di kota sambil bekerja, dan tanggung jawab kerja yang terbatas. 

Beberapa anak juga direkrut dengan janji bahwa majikan mereka akan 

menyekolahkan mereka sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan si 
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anak38.Saat ini ASEAN masih membutuhkan kerjasama antar anggota untuk 

mengatasi masalah perdagangan manusia, eksploitasi seksual komersial anak, 

penjualan anak dan penculikan. Negara-negara ASEAN pada umumnya belum 

cukup baik dalam pembuatan dan pelaksanaan standar pelayanan dan kurangnya 

fasilitas pelatihan yang memadai tersedia untuk penegakan hukum, pekerja social. 

Setiap negara ASEAN masih kekurangan dari sistem pengumpulan data yang 

komprehensif dan integratif untuk digunakan dalam pemetaan masalah, 

pencegahan dan solusi untuk berbagai pelanggaran hak-hak anak. Adapun isu 

HAM yang terjadi di kawasan ASEAN tentang pekerja anak yang di eksploitasi : 

 Menurut catatan Kantor Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 

Masyarakat ASEAN, kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak perempuan 

begitu mengkhawatirkan, menurut data statistik kementerian pada tahun 2010 

menunjukkan sebanyak 3.257 anak menjadi korban pelecehan dengan 1.019 di 

antaranya anak laki-laki,kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan 

menjadi 3.428 kasus. Anak laki-laki yang menjadi korban juga meningkat menjadi 

1.253 orang, Sementara korban perempuan muda mencapai 2.544 orang. 

Sebanyak 846 dari 3.257 kasus yang terjadi pada tahun 2010 diklasifikasikan 

sebagai kekerasan fisik, dengan 32 kasus yang tercatat sebagai pelecehan 

emosional. Kasus kekerasan fisik meningkat menjadi 1.062 kasus pada 2011, dan 

1.080 kasus pada 2012. Pada tahun 2010, sebanyak 871 perempuan dan 66 anak 

laki-laki mengalami pelecehan seksual. Kementerian juga mengungkapkan adanya 

                                                             
38 Deskripsi Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan dan Anak di ASEAN dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40521/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isA

llowed=y diakses (26-07-2017/12:17 wib) 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40521/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40521/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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peningkatan kasus anak-anak yang ditelantarkan yang dimana 1051 anak-anak 

yang ditinggalkan olehpengasuhnya dan kebutuhan dasar mereka, seperti pakaian, 

makanan dan pendidikan, diabaikan. Menurut pihak kementerian, ini merupakan 

peningkatan dari 927 kasus penelantaran pada tahun 2010 dan 814 kasus pada 

tahun sebelumnya. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap 

anak biasanya terjadi dalam keluarga yang memiliki kombinasi faktor risiko, yang 

termasuk orang tua yangstres dengan adanya pekerjaan, masalah keuangan, dan 

perkawinan. 

2.1.1.3 Kejahatan Prostitusi 

 Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau 

bonus sebagai suatu transaksi perdagangan, yang dimana prostitusi merupakan 

penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual. Sehingga, Pembayaran 

dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain untuk suatu tindakan seksual 

timbal balik. Prostitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak 

perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita 

dewasa sebagai komoditi perdagangan, yang dimana prostitusi anak dapat 

diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari 

seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnyadengan imbalan uang atau 

imbalan lainnya. 

 Dalam suatu kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai 

buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau 

pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi tanpa disadari oleh korban mereka 
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kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. 

Dalam kasus lain, korban perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri 

seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di 

bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.39 Korban perdagangan 

manusia tersebut kemudian bekerja di panti-panti pijat dan diminta memberikan 

layanan seks kepada para pelanggan mereka. Perempuan atau anak perempuan 

tersebut harus memberikan pelayanan seks dengan pembayaran di tempat, atau di 

luar, seperti di hotel, dan tempat terbuka. Hal Ini adalah jenis prostitusi, yang 

mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik 

trafiking, yang dimana prostitusi ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar 

bagi mereka yang terlibat dalam proses perekrutan, pengangkutan, 

danpenampungan para perempuan dan anak perempuan yang didapatkan untuk 

tujuan tersebutdan mendapatkan keuntungan.40 

 Sudah menjadi rahasia umum para perempuan yang bekerja di panti-panti 

pijat kawasan ASEAN, dapat diminta memberikan layanan seks kepada para 

pelanggan mereka. Dalam kasus lokalisasi, tempat-tempat pelacuran lainnya, serta 

prostitusidipilih oleh seorang pelanggan perempuan atau anak perempuan tersebut 

harus memberikan pelayanan seks denganpembayaran di tempat, atau di luar, 

seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Hal inilah yang mendorong cara 

perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik trafiking, mengingat 

                                                             
39Indonesia, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN ) Penghapusan Bentuk – 

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres No. 59 Tahun 2002 

40 Bentuk-bentuk, Faktor Penyebab dan Akibat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human 

Trafficking)  Dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39606/3/Chapter%20II.pdf Diakses tanggal 21 

Februari 2016 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39606/3/Chapter%20II.pdf
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ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di 

dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan 

anak perempuan yang didapatkan untuk tujuan tersebut. Salah satu Negara 

ASEAN yang memiliki perekonomian yang baik juga tidak terlepas dari hiburan, 

yang dimana untuk menjalankan hiburan tersebut diperlukan wanita sebagai daya 

tarik, dan wanita tersebut adalah korban trafficking yang diiming-imingi 

pekerjaan yang layak namun akhirnya dipaksa bekerja untuk hiburan malam atau 

prostitusi. Kebanyakan mereka berasal dari Negara tetangga yang dimana keadaan 

dalam negeri mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari karena 

kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah yang diterima. 

2.2 ASEAN Political Security Community 

 Pasca Perang Dunia II, Kawasan Asia Tenggara di sebut sebagai 

balkannya Asia, yang dimana kawasan geopolitik pada era Perang Dingin yang 

menyebabkan kawasan tersebut terlibat persaingan Timur dan Barat sehingga 

menimbulkan persaingan negara-negara yang menganut paham Komunis, yang 

kemudian dibentuknya ASEAN Political Security Community yang bertujuan 

untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam 

mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat Politik-

Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan 

yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu fakta 

pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Berakhirnya 

perang dingin merupakan saat yang menentukan dalam perubahan struktur politik 
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internasional, sehingga kerja sama ASEAN dalam hal keamanan manusia harus 

diperhatikan karena berdampak pada globalisasi kapital. 

 Perkembangan politik internasional menuntut ASEAN untuk proaktif, 

karena kelemahan keamanan non tradisional menjadi bagian dari kelemahan 

institusi ASEAN dalam mekanisme menghadapi masalah keamanan non 

tradisional. Berdasarkan keputusan Bali Concord II tahun 2003, Komunitas 

Keamanan ASEAN berikutnya diganti menjadi Komunitas Politik Keamanan 

ASEAN, yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan ke 

tingkat yang lebih tinggi untuk mewujudkan perdamaian Negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara dan perdamaian dunia secara luas dalam lingkungan yang 

aman adil dan harmonis.Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 

merupakan salah satu bentuk Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN 

yang dimana diubah menjadiKomunitas Politik Keamanan ASEAN sejalan 

dengan Piagam ASEAN yang bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan 

di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan 

masyarakat internasional. Komunitas politik keamanan ASEAN ini bersifat 

terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan 

untuk membentuk suatu fakta pertahanan atau aliansi militer maupun kebijakan 

luar negeri bersama.Komunitas politik keamanan ASEAN juga mengacu pada 

berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Zone of Peace,Freedom 

and Neutrality.41Para pemimpin negara kawasan regional ASEAN sepakat untuk 

membentuk komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) dengan tujuan 

                                                             
41Asean Charter dan Asean Political Security Community dan Isu Keamanan Non traditional 

dalam www.Asean.org. Diakses (04-03-2016/12:31wib) 
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memastikan bahwa negara-negara di kawasan Asean ini dapat hidup secara damai 

dengan satu sama lain dan dengan dunia lingkungan yang adil, demokratis, dan 

harmonis. 

 APSC tersebut kemudian di ambil alih oleh para pemimpin ASEAN pada 

KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 1 Maret 2009 di Cha-am, Thailand. ASPC 

Blueprint menyebutkan ASEAN untuk menjadi komunitas aturan berbasis nilai-

nilai dan norma-norma bersama secara kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan 

tanggung jawab bersama untuk keamanan yang komperhensif, serta wilayah yang 

dinamis dan berwawasan dunia yang  terintegrasi dan saling 

menguntungkan42.Dalam pilar komunitas politik dan kemananan ASEAN terdapat 

tiga karakteristik, yaitu Pertama, komunitas yang berbasis nilai dan norma 

bersama, kedua, sebuah wilayah terpadu, damai, dan tangguh dengan tanggung 

jawab bersama untuk keamanan menyeluruh, dan ketiga, kawasan yang dinamis 

dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling 

bergantung.43Dalam mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, diperlukan 

langkah-langkah yang terdapat dalam ASEAN Political Security Community 

(APSC) sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN dan 

Vientiane Action Programme (VAP). Dalam hal ini, berbagai usulan Indonesia 

dapat diterima seperti kemajuan prinsip-prinsip demokrasi, kemajuan dan 

perlindungan HAM, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan 

memerangi korupsi, serta penanganan Human Trafficking dengan mensinergikan 

                                                             
42Komunitas Politik Keamanan ASEAN Dalam http://www.catatankaki.info/komunitas-keamanan-

asean-2015/ Di akses tanggal 05 Maret 2016 (11:21 wib) 
43Asean Community 2015 –Peran Indonesia Terhadap Negara-negara Asean dalam polkam.go.id 

diakses tanggal 05 Maret 2016 (11:45 wib) 

http://www.catatankaki.info/komunitas-keamanan-asean-2015/
http://www.catatankaki.info/komunitas-keamanan-asean-2015/
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langkah pembentukan Komisi kemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan 

Anak, dan mendorong perencanaan instrumen ASEAN untuk kemajuan dan 

perlindungan hak pekerja migran.44 

 ASEAN mempunyai potensi untuk menjadi komunitas keamanan di 

kawasan Asia Tenggara, yang dimana hal ini diakui oleh akademisi dan para 

pengambil keputusan baik didalam maupun diluar kawasan. Tetapi diluar potensi 

tersebut ASEAN memiliki ancaman keamanan yang dimana ketidakamanan 

tersebut berpotensi mengganggu terhadap stabilitas negara-negara di kawasan. 

Ancaman konvensional/tradisional merupakan aspek keamanan yang berpengaruh 

bagi negara-negara ASEAN, karena berkaitan dengan masalah kedaulatan, 

integritas dan kelangsungan hidup suatu negara. Ancaman keamanan negara-

negara ASEAN secara konvensional hingga sekarang masih cukup relevan karena 

memiliki potensi konflik terbuka antar Negara anggota ASEAN. Dengan 

munculnya kasus perdagangan manusia di Negara ASEAN membuat kawasan 

Asia Tenggara menjadi tidak konvensional, ancaman keamanan yang berasal dari 

adanya berbagai kerawanan domestik merupakan faktor dominan dan menjadi 

motivasi dari pembentukan ASEAN. Untuk pelaksanaan APSC, diperlukan 

berbagai rangkaian kegiatan dengan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 

2015 melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, yang dimana 

Komunitas Keamanan ASEAN diubah menjadi Komunitas Politik Keamanan 

ASEAN sejalan dengan Piagam ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat 

kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di 

                                                             
44 Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN dalam Diskusi yang dilaksanakan dengan keakraban 

dan interaktif yang diikuti oleh perwakilan dari Deplu Swiss, LSM Helvetas, anggota korps 

diplomatik negara-negara Asia Pasifik serta mitra wicara ASEAN 
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kawasan, termasuk dengan masyarakat Internasional. Untuk mencapai Komunitas 

Politik Keamanan ASEAN di susun langkah-langkah berikut ini yang terdapat 

dalam ASEAN Political Security Community (APSC) sebagai dari Rencana Aksi 

Komunitas Keamanan ASEAN. 

2.2.1 Program ASEAN Political Securityy Community 

Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN merupakan motif 

politik dan keamanan yang dimana tengah terjadi saat perang dingin dan 

rendahnya kepercayaan antanegara dikawasan Asia Tenggara sehingga 

dibutuhkan alat politik untuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan untuk 

menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian dikawasan ASEAN. Adapun 

program keamanan dan politik kawasan ASEAN yaitu : 

 Kemajuan Politik  

Yaitu hal yang merupakan salah satu dari identitas ASEAN tetapi sulit 

diwujudkan karena adanya perbedaan mendasar pada sistem politik yang dianut 

oleh negara-negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN memiliki 

pemahaman yang berbeda terhadap definisi demokrasi, dengan contoh Myanmar 

mengadakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 2010 dan sulit untuk 

menuntut perkembangan yang lebih signifikan dalam elemen kemajuan politik. 

Sehingga ASEAN harus mempertimbangkan permohonan Myanmar untuk 

menggantikan Laos sebagai ketua ASEAN pada tahun 2014, karena ASEAN 

merupakan kawasan dengan identitas demokrasi serta dapat direpresentasikanoleh 
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ketuanya.45 ASEAN juga memastikan bahwa perkembangan demokratisasi di 

kawasan pantas direpresentasikan oleh perkembangan politik di Myanmar, 

sehinnga politik di Myanmar pantas dijadikan simbol dan ukuran demokratisasi di 

kawasan ASEAN.46 Selain politik di Myanmar, politik di Indonesia juga 

mengalami bentuk pemerintahan yang mengalami perkembangan positif, serta 

banyak negara melihat bahwa Indonesia adalah negara yang baik untuk dijadikan 

sebagai rekan dalam menjalin kerjasama, hal ini semakin menguatkan peran 

Indonesia terutama di ASEAN karena sering ditunjuk sebagai mediator bagi 

negara-negara di ASEAN  yang tengah berkonflik. 

Dalam perspektif sistem, sistem politik yaitu subsistem dari system sosial 

yang dimana Perspektif atau pendekatan system melihat keseluruhan interaksi 

yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang terpisah dari lingkungan dan 

memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. 

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya 

dengan menekankan pada kelembagaan yang ada bisa melihat pada struktur 

hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. 

Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik 

misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-

kelompok penekan merupakan bagian dari suatu sistem politik.47 

Tetapi di tengah kondisi politik Indonesia yang memburuk, Indonesia 

menghadapi integrasi di kawasan yaitu dalam ASEAN Community pada tahun 

                                                             
45Patra,Rafio.2012.Potret Politik Negara-Negara Anggota ASEAN (online)  

https://www.academia.edu 
46(n.d.). ASEAN Security Community Plan of Action. dari:http://www.aseansec.org/16826.html 
47 perkembangan-politik-indonesia http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03 /Diakses tanggal 

17/03/2016 (12:39 wib) 

https://www.academia.edu/
http://www.aseansec.org/16826.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03%20/%20Diakses%20tanggal%2017/03/2016
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03%20/%20Diakses%20tanggal%2017/03/2016
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2015, yang dimana pemberlakuan integrasi kawasan ini membawa dampak baik 

terhadap Indonesia, karena para pengusaha di Indonesia lebih mudah melakukan 

kegiatan ekspor dan impor tanpa terhalang berbagai hambatan, yang kemudian 

penduduk Indonesia mudah untuk mencari pekerjaan di berbagai negara ASEAN, 

serta kemudahan akses yang di dapatkan dalam pemberlakuan integrasi semakin 

menguntungkan kerjasama antara negara di ASEAN, dan meningkatkan 

pendapatan negara. ASEAN Community diharapkan dapat membawa perubahan 

bagi Indonesia.48Sehingga Kerjasama politik dan keamanan akan mengurangi rasa 

khawatir terhadap ancaman kedaulatan negara, baik dari luar maupun dalam 

negeri. 

 Penghormatan Terhadap Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 

 Penghormatan hak asasi manusia sebagai salah satudasar identitas 

ASEAN.PembentukanKomisi HAM Antar Pemerintah (ASEAN 

Intergovernmental Commission onHuman Rights), dengan komisionernyayang 

berasal dari Indonesia, memang memberiharapan besar bagi perkembangan 

penghargaan HAM di ASEAN.Namun mandat dan fungsi yang diberikan kepada 

AICHR memang masih jauhdari tujuan ideal, yaitu menjadikan hakasasi sebagai 

salah satu karakter identitas ASEAN.Hak asasi manusia bersifat Universal 

sehingga masalah ini menjadi perhatian semua masyarakat, tanpa memperdulikan 

dari mana para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia internasional 

sendiri memiliki berbagai sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai dari 

sanksi ringan berupa pengucilan atau pemboikotan hingga sanksi pidana melalui 

                                                             
48 Association of Southeast Asian Nations. 2014. ASEAN Community. 

http://www.asean.org/communities. 

http://www.asean.org/communities
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pengadilan internasional. Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan kerja 

sama dari berbagai pihak. 49 

 Kendati demikian, diera reformasi dapat kita ketahui bahwa pemerintah 

dan lembaga legislatif telah bekerja sama menyusun peraturan perundangan yang 

menunjukkan upaya nyata untuk mengedepankan perlindungan tentang hak asasi 

manusia. Tetapi, meski iklim demokratis kini tengah tumbuh subur bukan berarti 

upaya penegakkan hak asasi manusia di ASEAN tidak mengalami hambatan. Kita 

dapat mencermati bahwa dalam lingkungan sosial terdapat beberapa hambatan 

yang bersifat struktural (berkenaan dengan budaya masyarakat). Walau demikian 

hambatan tersebut sepatutnya tidak membuat semangat kita untuk menegakkan 

hak asasi manusia menjadi surut.50 

 Perdamaian, Keamanan, Pertahanan dan Pencegahan Konflik 

Program ASEAN Political Security Community memastikan bahwa 

ASEAN bertujuan menjaga perdamaian di kawasan serta memastikan penggunaan 

mekanisme tanpa kekerasan dalam manajemen konflik. Pada perkembangan 

terakhir,elemen ini merupakan yang paling paradoksikal. Di satu sisi, kerja sama 

militer negara negara ASEAN dalam latihan bersama operasi penanggulangan 

bencana merupakan kemajuanpaling konkret dalam keseluruhan pilarAPSC. 

Dengan contoh konflik antara Thailand dan Kamboja memberi bukti bahwa 

                                                             
49Masyarakat Budaya dan Politik Asia Tenggara dalam http://putrinyaperwira-

fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64062 Komunitas%20Keamanan%20ASEAN.html diakses 

tanggal 17/03/2016 (13:14 wib) 
50 Hosang, L. G. Christian. 2011. Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan 

Konstruktivisme Terhadap ASEAN Political Security Community 2015 sebagai Kerjasama 

Keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Skripsi. Departemen Ilmu Hubungan Internasional – 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok. 

http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-46440-Masyarakat%20Budaya%20dan%20Politik%20Asia%20Tenggara.html
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penggunaan instrumen kekerasan masih merupakan salah satu pilihan utama bagi 

Negara-negara yang tengah terlibat konflik. Karena itu, untuk dapat memastikan 

elemen ini tidak mengalami stagnasi, ASEAN terlibat dalam proses penyelesaian 

secara damai untuk konflik Thailand dan Kamboja. Pembentukan ASEAN 

Institute for Peace and Reconciliation tampaknya tidak akan memberi pengaruh 

yang terlalu signifikan dalam upaya penyelesaian konflik yang sudah memakan 

belasan korban jiwa.51 Apabila Indonesia hendak dikenang untuk prestasi 

keberhasilannya dalam masa kepemimpinannya di ASEAN pada 2011 ini, 

sesungguhnya Indonesia harus menjadi pihak yang paling berperan dalam 

memfasilitasi penyelesaian konflik, terutama karena Indonesia merupakan 

inisiator bagi APSC. Setidaknya, Indonesia harus bisa meyakinkan kedua negara 

untuk menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh 

ASEAN dan Indonesia—tanpa ada lagi tuntutan dari pihak berkonflik untuk 

membawa masalah ini ke tingkat PBB.52 

2.2.2 Struktur ASEAN Political Security Community 

Dalam struktur ASEAN Political Security Community terdapat 

pemahaman yang berbeda, yang dimana struktur tersebut memiliki pandangan 

yang berbeda yaitu struktur sosial, adalah adanya shared knowledge yaitu, 

harapan dan pengetahuan aktor yang membentuk pola hubungan aktor  baik yang 

bersifat kerjasama/konflik. Kemudian, dengan adanya struktur sumber daya 

material penekanan terhadap power menentukan struktur internasional, karena 

                                                             
51ASEAN. 2012. ASEAN Political-Security Blueprint 2025. [Online] Tersedia dalam 

http://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-APSC-Blueprint. 
52 ASEAN. 2009. ASEAN Political-Security Blueprint. [Online] Tersedia dalam 

http://asean.org/wp- content/uploads/images/archive/5187-18.pdf 
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struktur ini dikatakan anarki dalam pandangan neoralis, sehingga lingkungan 

Internasional dapat diciptakan melalui balance of power yang dimana dalam 

pandangan konstruktivis sebagai priority dalam Hubungan Internasional.53 

Struktur ASEAN Political Security Community mendapatkan kapabilitas dari 

konteks sosial oleh aktor pemerintahan yaitu dengan cara kerjasama keamanan 

ASEAN. Pada era Perang Dingin terdapat beberapa karakter yang berkembang 

yaitu dengan adanya perlombaan senjata nuklir dann polarisasi ideologi. Menurut 

Acharya (berdirinya ASEAN merupakan kesatuan dan identitas Asia Tenggara, 

yang dimana ASEAN berkeinginan untuk membentuk tatanan Regional tanpa 

basis ideology telah membawa Negara-negara ASEAN yang anti komunis. 

ASEAN tidak dapat dihindarkan dari pengaruh pasang surut rivalitas great power 

dan munculnya pemain baru di kawasan Asia Tenggara. Sehingga berakhirnya 

perang dingin merupakan saat yang menetukan dalam perubahan struktur politik 

internasional. Pasca Perang Dingin terdapat sejumlah perkembangan dalam kerja 

sama ASEAN pertama, perluasan keanggotaan ASEAN yang mencakup Negara 

Indocina, kedua ASEAN membentuk ARF ( ASEAN Regional Forum), ketiga, 

semakin berkembangnya institusi ASEAN ke tahap Integratif melalui kerjasama 

ekonomi.54 

ASEAN banyak mendapatkan keuntungan dari model pengembangan 

ekonomi flying gees yang dibantu oleh Jepang. ASEAN juga melaksanakan 

                                                             
53Struktur Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN dalam 

/http://www.iisip.ac.id/content/Jurnal ISIP Hubungan Internasional/Irmawati/Diakses tanggal 

19/03/2016 (20:07 wib) 
54Struktur Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN dalam 

/http://www.iisip.ac.id/content/Jurnal ISIP Hubungan Internasional/Irmawati/Diakses tanggal 

19/03/2016. Op Cit 
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AFTA sebagai langkah awal ASEAN untuk menuju integrasi ekonomi regional. 

Tetapi, perkembangan globalisasi berdampak terhadap pada keamanan Negara, 

terutama masalah keamanan manusia dan bersifat lintas batas Negara. Menurut 

Snyder konsep keamanan pasca Perang Dingin tidak hanya berhadapan dengan 

masalah keamanan militer, tetapi juga terhadap ekonomi, politik, social dan 

budaya.55 Kelemahan ASEAN menyikapi masalah keamanan non-tradisional 

adalah kelemahan institusi ASEAN untuk menyediakan mekanisme penyelesaian 

masalahh keamanan non-tradisional karena ketahanan regional yang dibangun 

ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan tradisional yang muncul pada era 

Perang Dingin.56Sehingga dalam penyelesaian konflik tersebut aktor Negara 

mempunyai peran yang sangat penting karena, aktor Negara berperan sebagai 

pelaku utama dalam melakukan interaksi ASEAN Political Security Community 

antar satu Negara ke Negara lainnya. 

2.2.3 Aktor Dalam ASEAN Political Security Community 

 Dalam pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, terdapat hal-

hal yang diperhatikan pelaku terhadap APSC itu sendiri yaitu, Negara akan 

melakukan kerjasama dengan Negara lain untuk membentuk suatu kelompok antar 

Negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.Kemudian dalam 

melakukan sesuatu, Negara harus memiliki kedaulatan,yang dimana Negara 

                                                             
55Berakhirnya perang dingin ini ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin akibat bersatunya antara 

Jerman Barat dan Jerman Timur yang masing-masing merupakan representasi dari kekuatan 

bipolar dunia. Menurut Alan Collin semasa perang dingin kedua kekuatan dunia tersebut selain 

saling melakukan gertakan (deterrence) melalui unjuk kekuatan senjata canggih (nuklir) juga 

berupaya memperluas pengaruh ke negara-negara lain.Alan Collin, Security and Southeast Asia. 

Domestik, Regional and Global Issues, Singapore: Institute of ASEAN Studies, 2003 hal: 2; 
56Struktur Pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN dalam 

/http://www.iisip.ac.id/content/Jurnal ISIP Hubungan Internasional/Irmawati/Diakses tanggal 

21/03/2016. Op Cit 
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tersebut harus memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan diakui 

kemerdekaannya oleh Negara lain. Selain itu dalam suatu negaara terapat 

masyarakat yang mendiami Negara yang dimana masyarakat tersebut 

membutuhkan pemerintahan untuk mengatur serta memutuskan suatu hal untuk 

mencapai kepentingan Negara. Pemerintahan sebagai perwakilan rakyat yang 

bertugas mewakili Negara untuk berpartisipasi dalam urusan internasional untuk 

mengambil kebijakan bersama dan bernegoisasi dengan Negara lain.57 Selain 

pemerintahan terdapat kelompok ASEAN Regional Forum (ARF) yang dimana 

kelompok tersebut melakukan dialog terhadap isu-isu politik serta untuk 

membahas dan mengamankan pandangan antara negara-negara ARF untuk 

menanngani ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN. 

Sehingga ARF memiliki peranan yang penting sebagai tempat untuk berdialog 

dan konsultasi multilateral maupun bilateral dan pembentukan prinsip-prinsip 

dialog dan kerja sama yang efektif terhadap keamanan kawasan ASEAN. 

2.2.4 Pelaksanaan ASEAN Political Security Community 

Pelaksanaan program ASEAN Political Security Community yang 

diperkirakan dilaksanakan tahun 2020 akhirnya dipercepat menjadi 2015, yang 

dimana hal tersebut merupakan hasil dari KTT 12 ASEAN di cebu Filiphina pada 

tahun 2007 melalui cebu Declaration on the of the Establishment of an ASEAN 

Community 2015. Tujuan dibentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN 

adalah untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam 

                                                             
57Peran Aktor Negara dalam ASEAN diakses dalam http://mochamad-arya-seta-

fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-110687 

SOH101%20Pengantar%20Hubungan%20Internasional (22/03/2016/11:25 wib) 

http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-110687%20SOH101%20Pengantar%20Hubungan%20Internasional
http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-110687%20SOH101%20Pengantar%20Hubungan%20Internasional
http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-110687%20SOH101%20Pengantar%20Hubungan%20Internasional
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mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN dan Internasional.58 Komunitas 

keamanan ASEAN ini memberikan mekanisme cara pencegahan dan penanganan 

konflik secara damai, serta koordinasi kerja sama ASEAN di bidang politik dan 

keamanan melalui Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN 

Political-Security Community Council).59 

Dalam hal ini, eksistensi ASEAN Political Security Community 

dibutuhkan, dengan ciri utama dalah kemampuan untuk mengatur konflik dalam 

regional secara damai. ASEAN bergerak menuju interdependensi intraregional 

dan integrasi yang lebih baik. APSC juga dapat berfungsi sebagai basis sebuah 

konsensus otoriter, yang diimplementasikan melalui bilateral kerjasama 

keamanan, perencanaan militer, dan kepemilikan senjata. Komunitas Keamanan 

ini memiliki cakupan luas yang meliputi kerja sama militer, serta aspek-aspek lain 

seperti kerja sama untuk menciptakanaturan-aturan dalam berinteraksi dan 

menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota ASEAN.60 

 

                                                             
58Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Dalam http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages 

Diakses tanggal 25/03/2016 (12:06 wib) 
59ASEAN Political and Security Community’s Strategy 2015. [Online] Tersedia dalam 

http://www.rsis.edu.sg/nadi/pdfs/SSSC_1/005ASEAN%20Political%20and%20Security%20Com

munity.pdf 
60Komunitas Politik Kemananan ASEAN Dalam    

http://mirror.unpad.ac.id/koran/korantempo/2011-05-12/korantempo_2011-05-12_012.pdf Di 

akses (25-03-2016,12:54 wib) 
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