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BAB II 

ARTI PENTING KAWASAN ASIA PASIFIK 

Pola interaksi negara-negara dalam kawasan Asia Pasifik dapat berupa 

kerjasama ataupun konflik. Selain itu, dinamika kawasan ini juga seringkali 

menuai reaksi dari berbagai negara di luar kawasan. Hal ini terjadi tidak lepas dari 

keunggulan yang dimiliki kawasan Asia Pasifik sehingga menjadikannya sebagai 

kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di era sekarang. 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa poin mengenai arti penting kawasan Asia 

Pasifik. Penjelasan tersebut berupa uraian terkait posisi strategis kawasan Asia 

Pasifik, peran nya dalam kancah internasional, dan kompleksitas dinamika 

kawasan Asia Pasifik. 

2.1 Geostrategis Kawasan Asia Pasifik 

Kemajuan ekonomi yang terus tumbuh di kawasan Asia Pasifik tidak lepas 

dari letak wilayahnya yang strategis. Asia Pasifik muncul sebagai pusat 

pergerakan ekonomi dunia yang berorientasi pada potensi maritim. Signifikansi 

geostrategis kawasan ini merupakan elemen utama yang mendorong aktivitas 

ekonomi dunia. Pada dasarnya, keberlangsungan perdagangan dunia pun lebih 

banyak memanfaatkan potensi kelautan. Asia Pasifik merupakan salah satu 

destinasi utama investasi luar negeri, perdagangan, manufaktur, dan aktivitas 
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operasi bisnis lainnya.1 Oleh sebab itu, keamanan maritim kawasan ini menjadi 

isu penting untuk dibahas agar mampu menunjang pergerakan aktivitas ekonomi 

dunia. Berikut ini akan dibahas mengenai titik poin penting dan strategis di 

kawasan Asia Pasifik.            

2.1.1 SLOCs (Sea Lines of Communications) 

Beberapa sub kawasan Asia Pasifik memiliki nilai strategis bagi sub 

kawasan lainnya. Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah sentral yang 

strategis bagi kawasan Asia Pasifik dengan posisinya yang menghubungkan 

transportasi kelautan india dan pasifik.2 Terlebih lagi kawasan ini menjadi sebuah 

wilayah dengan aktivitas maritim yang paling sibuk di dunia melalui jalur 

kelautan yang strategis atau biasa dikenal dengan SLOCs (Sea Lines of 

Communication).3 SLOCs merupakan rute strategis yang dilalui oleh transportasi 

kelautan, menuju pelabuhan dalam tujuan perdagangan, penempatan angkatan 

laut, dan pengiriman logistik.4 Ini berarti bahwa SLOCs memiliki peran penting 

sebagai jalur strategis dalam aktivitas ekonomi dan keamanan sebuah kawasan.  

Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan jalur strategis di kawasan 

Asia Paifik. 

                                                           
1 David Lai, Asia-Pacific: A Strategic Assessment, diakses di 

https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2013/ssi_lai.pdf, (24/01/2019, 15.00 WIB). 
2 Júlia Simões Toccheto, dkk, Maritime Connectivity In The Asia Pacific Region, diakses di 

https://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2014/files/ADB.pdf (24/05/2017 08.39 WIB). 
3 Song, Nguyen Hung, ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia: Maritime Security 

and Cooperation, in Beyond 2015: Asean-Japan Strategic Partnership for Democracy, Peace and 

Prosperity in Southeast Asia, ed. Susan Hubbard et al. (Japan: Japan Center for International 

Exchange, 2013) 214-227 dalam Júlia Simões Toccheto, dkk, Maritime Connectivity In The Asia 

Pacific Region, diakses di https://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2014/files/ADB.pdf (24/05/2017 08.39 

WIB). 
4 Sea Lines of Communication Security in the Asia Pacific and the Arctic, diakses di 

https://www.ualberta.ca/china-institute/conferences/maritime-security/arctic-asia-pacific 

(24/05/2017 09.25 WIB). 
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Gambar 2.1 Sea Lines of Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ASPI (Australian Strategic Policy Institute)5 

Kawasan Asia Pasifik memiliki dua jalur SLOCs yang paling utama, 

yaitu:6 

1. Laut Cina Selatan menuju Samudera Hindia dan Timur Tengah. 

Wilayah ini menjadi jalur yang sering dilewati oleh kapal yang 

mencapai angka 41.000 setiap tahunnya. Selain itu, ada beberapa 

titik strategis lainnya yang berada di wilayah Asia Tenggara, yaitu 

berupa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat 

Makassar. 

                                                           
5 China’s sea lines of communication—implications for the South Pacific?, diakses di 

https://www.aspistrategist.org.au/chinas-sea-lines-of-communication-implications-for-the-south-

pacific/, (25/01/2019, 03.36 WIB). 
6 The Strategic Importance of Seaborne Trade and Shipping: A Common Interest of Asia Pacific, 

diakses di http://www.navy.gov.au/sites/default/files/documents/PIAMA10.pdf, hal. 86  

(24/05/2017 09.44 WIB). 
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2. Wilayah lainnya adalah melalui Laut Cina Timur dan Laut Jepang 

ke Samudera Pasifik dengan selat strategisnya berupa Selat 

Tsushima, Selat Tsugara, Selat Osumi, dan Soya di Timur Laut 

Asia. 

Aktivitas perdagangan baik ekspor maupun impor mengalami 

perkembangan cukup signifikan di wilayah ini dengan banyaknya transportasi laut 

yang berlayar di beberapa titik strategis wilayah ini, seperti di Selat Malaka, Selat 

Sunda, dan Selat Lombok.7 Beban yang diangkut melebihi angka 1000 DWT 

dengan tujuan perdagangan melalui transportasi laut.8 

2.1.2 SLOT (Sea Lines of Trade) 

Asia Pasifik merupakan kawasan dengan nilai perdagangan yang 

mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari faktor 

aktivitas perdagangan yang berbasis konektivitas maritim. Kawasan ini memiliki 

rute perdagangan yang strategis bagi kebutuhan ekonomi negara-negara kawasan 

maupun luar kawasan. Pada dasarnya, aktivitas perdagangan dunia banyak 

berlangsung melalui rute kelautan. 

Di Asia Pasifik terdapat Selat Malaka sebagai lintasan maritim yang 

strategis bagi jalur perdagangan laut dunia. Selat Malaka memberikan arti penting 

bagi sirkulasi muatan global beserta aktivitas ekonomi global dan akses terhadap 

aliran sumber daya, seperti sumber daya mineral dan minyak. Selat Malaka juga 

menghubungkan perdagangan maritim antara Eropa dan Asia Pasifik. Presentase 

perdagangan dunia yang melalui selat hingga mencapai 30 persen serta 80 persen 

                                                           
7 Southeast Asia - U.S. Regional Interests, diakses di 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a442669.pdf (17/05/2017, 17:16 WIB). 
8 Ibid. 
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aktivitas impor minyak oleh negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan 

melakukan transit di selat ini. Selat Malaka merupakan selat terpanjang di dunia 

yang digunakan untuk navigasi internasional.9 

Jalur laut merupakan pendorong perkembangan nilai ekonomi kawasan 

Asia Pasifik. Jalur perdagangan laut di Asia Pasifik tidak hanya  memberikan nilai 

strategis bagi negara-negara kawasan, akan tetapi juga bagi kawasan lainnya. 

Kawasan Eropa dan Amerika juga mengandalkan jalur perdagangan laut Asia 

Pasifik untuk mendorong aktivitas ekonomi mereka. Empat dari pelabuhan 

terbesar di dunia berada di Asia Pasifik, yaitu Singapura, Shanghai, Nagoya, dan 

Hong-Kong.10 

Selain itu, Asia Tenggara menjadi sub-regional kawasan Asia Pasifik 

sebagai kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan laut kawasan Asia Pasifik. 

Asia Tenggara memiliki selat-selat utama yang mendukung aktivitas perdagangan 

laut di kawasan ini. adapun selat-selat tersebut adalah Selat Malaka, Selat Sunda, 

Selat Lombok, dan Selat Makassar. Selat Malaka sebagaimana penjelasan 

sebelumnya merupakan rute dengan aktivitas perdagangan yang paling sibuk.11        

            

2.2 Kawasan Asia Pasifik Dalam Persepektif Amerika Serikat  

Pentingnya kemajuan kawasan Asia Pasifik merupakan titik terang bagi 

perekonomian global. Aktivitas ekonomi dunia tidak lagi bertumpu pada kawasan 

Eropa dan Amerika. Hal ini tentu menjadi perhatian banyak negara dunia untuk 

                                                           
9 Strategic Maritime Passages, diakses di https://transportgeography.org/?page_id=756, 

(02/10/2018, 12.30 WIB). 
10 Ji Guoxing, Asian Pacific SLOC Security: The China Factor, The Royal Australian Navy Sea 

Power Centre, Working Paper, April 2002, No, 10. Hal 8. 
11 Ibid. 
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menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. 

Pemenuhan kepentingan sudah menjadi tujuan utama bagi setiap negara melalui 

hubungan antar negara tersebut. Dalam hal ini, AS menjadi sebuah negara yang 

menaruh perhatian besar di kawasan Asia Pasifik demi pemenuhan 

kepentingannya. Tentu hal ini tidak lepas dari bagaimana pandangan AS itu 

sendiri terhadap kawasan Asia Pasifik. 

AS merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam melihat 

perkembangan dan kemajuan yang terjadi kawasan Asia Pasifik. Hal ini tentu 

berpengaruh terhadap negara AS itu sendiri dimana haluan politik luar negeri, 

keamanan nasional, dan tentunya aktivitas ekonomi AS juga mengarah ke 

kawasan Asia Pasifik.12 

Tabel 2.1 Regional Shares of U.S Merchandise Trade 

 Export Imports 

 2000 2010 2000 2010 

Africa 1.1 % 1.8 % 1.8 % 3.7 % 

Asia Including China 22.0 % 23.5 % 28.9 % 32.2 % 

Asia minus China 20.3 % 17.6 % 22.6 % 16.2 % 

Central & South America 6.0 % 8.9 % 4.7 % 5.7 % 

Commonwealth of Independent States 0.3 % 0.6 % 0.6 % 1.4 % 

Europe 18.8 % 17.9 % 15.8 % 15.4 % 

Middle East 1.9 % 3.1 % 2.5 % 3.3 % 

North America 29.5 % 26.6 % 2.5 % 22.2 % 

Sumber: U.S International Trade Commission13 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi AS untuk kawasan 

Asia Pasifik terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. 

Asia Pasifik merupakan sumber ekspor terbesar kedua bagi AS setelah Amerika 

Utara ditahun 2010 dengan presentase 23.5 %. Adapun aktivitas impor AS, Asia 

                                                           
12 Mark E. Manyin, dkk, Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” 

Toward Asia, CRS (Congressional Research Service), Working Paper, 28 Maret 2013. Hal 6.  
13 Ibid. 
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Pasifik menjadi sumber terbesar pertama pada tahun yang sama dengan presentase 

32.2%. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kekuatan global sekarang ini tidak 

lagi didominasi oleh negara-negara barat. Kawasan Asia Pasifik dengan bentuk 

kemajuan yang pesat menjadikannya sebagai kawasan yang mampu berperan 

sebagai kekuatan sentral dunia, baik dalam hal politik maupun ekonomi. 

Kenyataan ini membuat AS menaruh perhatiannya terhadap kawasan ini lebih 

besar dari sebelumnya. AS sendiri telah mempunyai badan khusus berbasis militer 

bagi kawasan Asia Pasifik, yaitu USINDOPACOM (United States Indo-Pacific 

Command). Berdasarkan situs USINDOPACOM, kawasan Asia Pasifik adalah 

sebagaimana gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 U.S. Indo-Pacific Command: Area of Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: U.S Indo-Pacific Command: Area of Responsibility14 

AS mengganggap bahwa Asia Pasifik merupakan kekuatan sentral dalam 

politik global. Kenyataan ini memberikan sinyal kuat bagi AS agar ikut terlibat 

                                                           
14 USINDOPACOM, Area of Responsibility, diakses di http://www.pacom.mil/About-

USINDOPACOM/USPACOM-Area-of-Responsibility/, (08/10/18, 09.00 WIB). 
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dalam segala aktivitas yang berada di kawasan ini. Hillary Clinton menyebutkan 

bahwa:15 

“...Pada saat kawasan ini membangun arsitektur keamanan dan 

ekonomi yang lebih matang untuk mempromosikan stabilitas dan 

kemakmuran, komitmen AS di sana sangat penting. Hal ini akan 

membantu dalam membangun arsitektur tersebut dan memberikan 

keuntungan bagi kepemimpinan AS yang berlanjut pada abad ini, 

sebagaimana komitmen AS di masa pasca Perang Dunia II dalam 

membangun jaringan lembaga-lembaga transatlantik yang 

komprehensif dan hubungan-hubungan tersebut telah 

menghasilkan banyak hal — dan terus berlanjut. 

 

Hillary Clinton menilai bahwa kontribusi AS terkait isu keamanan dan 

stabilitas kawasan merupakan agenda yang penting bagi mereka di kawasan Asia 

Pasifik. AS menjadi sebuah negara penyeimbang kekuatan di kawasan Asia 

Pasifik demi menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut. Peran seperti ini akan 

terus ada dan berkembang dengan segala bentuk kebijakan luar negeri dan strategi 

yang tepat. Pernyataan ini diperkuat dengan pidato Presiden Obama di depan 

Parlemen Australia. Obama menyampaikan bahwa:16 

“...Asia Pasifik menjadi penting bagi untuk mencapai prioritas 

utama saya, dan itu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan 

bagi masyarakat Amerika. Dengan sebagian besar kekuatan nuklir 

dunia dan setengah dari penduduk dunia, Asia akan menentukan 

apakah masa abad kedepannya akan ditandai konflik atau 

kerjasama. Oleh karena itu, saya sebagai presiden membuat 

keputusan yang strategis....” 

 

Pernyataan AS tersebut memberikan implikasi bahwa prioritas kebijakan 

luar negeri AS telah diarahkan ke kawasan Asia Pasifik. Penduduk dalam skala 

besar di kawasan ini tentu menjadi perhatian banyak negara-negara dunia dan 

                                                           
15 Hillary Clinton, Loc. Cit. 
16 Remarks By President Obama to the Australian Parliament, diakses di 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-

australian-parliament, (09/05/2017, 15:15 WIB). 
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tentu akan memberikan dampak yang besar bagi kawasan ini, baik itu dari segi 

konflik maupun kerjasama. Oleh karena itu, AS di bawah kepemimpinan Obama 

akan menjalin kerjasama dengan mitra utama mereka di kawasan Asia Pasifik 

sebagai wujud kontribusi AS di kawasan ini, khususnya dalam isu keamanan. 

Hubungan kerjasama ini tentunya akan tetap menjunjung tinggi nilai ataupun 

prinsip yang telah ada. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh AS 

pada saat itu di kawasan ini seperti:17  

1. Pembentukan pasukan militer khusus di Australia, penyebaran angkatan 

laut di Singapura, dan kawasan khusus untuk kerjasama militer di Filipina. 

AS telah mengerahkan pasukan militer nya di wilayah Darwin, Australia. 

Jumlah pasukan yang dikerahkan mencapai hingga 2.500 personil militer. Mereka 

semua merupakan anggota MAGTF (Marine Air Ground Task Force). Personil 

militer AS ini akan menjalankan latihan dalam kurun waktu 6 bulan dengan 

pasukan pertahanan Australia. AS menganggap bahwa kemitraan yang terjalin 

dengan Australia merupakan suatu komitmen yang kuat dalam agenda 

peningkatan keamanan regional serta kapabilitas antar 2 negara tersebut. 

Kerangka kerjasama pasukan militer juga dibentuk oleh AS dengan 

Singapura. Kerjasama bilateral antar 2 negara ini memberikan akses bagi AS 

terhadap fasilitas Singapura seperti kapal-kapal Singapura beserta fasilitas 

perbaikan kapal tersebut, pangkalan angkatan laut, dan bandara Australia. AS juga 

telah menetapkan unit komando logistik di Singapura yang berfungsi untuk 

                                                           
17 Mark E. Manyin, dkk, Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” 

Toward Asia, Op. Cit. Hal 1. 
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mengoordinasikan penempatan kapal perang dan logistik di wilayah tersebut.18 

Pada tahun 2013, AS mengirimkan kapal USS Freedom sebagai kapal tempur 

pesisir (Littoral Combat Ship) yang nantinya akan disebarkan untuk wilayah Asia 

Tenggara.19 

Selanjutnya, Filipina juga merupakan salah satu negara Asia Tenggara 

yang telah menjalin kerjasama militer dengan AS. Kerangka kerjasama ini dikenal 

dengan nama Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang telah 

ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun 2014. Kekuatan pasukan militer AS 

akan hadir di Manila dengan peningkatan rotasi personil militer AS dan bantuan 

untuk tujuan kemanusiaan dan operasi maritim. Hal ini akan memberikan akses 

luas bagi AS terhadap pangkalan armada Filipina.20 Adapun beberapa tempat 

strategis yang menjadi basis operasi AS di Filipina adalah pangkalan udara militer 

Antonio Bautista di Palawan, pangkalan udara Basa di Pampanga, pelatihan utama 

angkatan darat Fort Magsaysay di Nueva Ecija, pangkalan udara militer Lumbia 

di Cagayan de Oro, dan pangkalan udara Mactan-Benito Ebuen di Cebu.21       

2. AS telah mengeluarkan dokumen pertahanan khusus untuk kawasan Asia 

Pasifik sebagai upaya “rebalancing to Asia”. 

Pada tahun 2015, Departemen Pertahanan AS telah mengeluarkan sebuah 

dokumen khusus yang ditujukan untuk urusan strategi keamanan maritim kawasan 

                                                           
18 Congressional Research Service, Singapore: Background and U.S. Relations, diakses di 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS20490.pdf, (05/09/18, 16.00 WIB). Hal 3. 
19 USS Freedom Arrives in Singapore, diakses di 

https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=73441 (05/09/18, 16.03 WIB)  
20 The U.S.-Philippines Defense Alliance, diakses di https://www.cfr.org/backgrounder/us-

philippines-defense-alliance, (05/09/18, 16.25 WIB). 
21 Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), diakases di 

https://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_17/HR00031.pdf, ((05/09/18, 16.45 WIB).  
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Asia Pasifik. AS menunjukkan komitmennya terkait urusan kemaritiman kawasan 

ini melalui 3 fokus utama yang terangkum dalam dokumen ini, yaitu menjaga 

kebebasan laut, mencegah konflik, dan mempromosikan kepatuhan terhadap 

aturan hukum dan standar internasional. Keterlibatan AS dalam urusan keamanan 

maritim kawasan Asia Pasifik berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi 

prinsip hukum internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan Asia 

Pasifik.22     

3. AS ikut andil dalam EAS (East Asia Summit), sebagai salah satu 

Konferensi besar beberapa negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik. 

East Asia Summit merupakan sebuah forum regionalisme yang terbentuk 

pada tahun 2005. Forum ini pada awalnya beranggotakan 16 negara yang terdiri 

dari 10 negara ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Republik Korea, dan 

Selandia Baru.23 Pada perkembangannya, ditahun 2011, AS pertama kalinya ikut 

dalam forum EAS yang ke-6 di Bali, Indonesia. Partisipasi AS di EAS 

mencerminkan adanya perubahan yang cukup signifikan terkait politik luar negeri 

AS. Kemitraan AS dengan negara-negara ASEAN yang telah tergabung dalam 

EAS memiliki peran vital bagi terlaksananya kebijakan luar negeri AS di kawasan 

Asia.24  

                                                           
22 US Department of Defense, Asia Pasific Maritime Security Strategy, diakses di 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a627122.pdf, (20/06/2016, 01.43 WIB).   
23 KTT Asia Timur (East Asia Summit), diakses di 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/KTT-Asia-Timur-(East-Asia-Summit).aspx, 

(06/09/2018, 02.03 WIB). 
24 David Capie dan Amitav Acharya, The United States and the East Asia Summit: a new 

beginning?, diakses di http://www.eastasiaforum.org/2011/11/20/the-united-states-and-the-east-

asia-summit-a-new-beginning/, (06/09/18, 02.00 WIB) 
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4. Dalam hal ekonomi, AS berusaha membangun negosiasi agar 

terbentuknya TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership).       

Keikutsertaan AS dalam negosiasi TPP dimulai sejak pemerintahan Bush 

pada bulan Februari 2008 yang disampaikan oleh Susan Schwab selaku 

perwakilan United States Trade Representative (USTR).25 Pernyataan AS untuk 

ikut tergabung dalam negosiasi TPP memberikan dorongan bagi negara-negara 

lain untuk juga terlibat dan bergabung dalam negosiasi TPP, khususnya bagi 

mereka yang telah tergabung dalam keanggotaan APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation). Negara-negara tersebut seperti Australia, Peru, dan Vietnam yang 

mengikuti langkah AS untuk ikut tergabung dalam TPP.26 

Inisiatif keikutsertaan AS dalam TPP kemudian dilanjutkan oleh Presiden 

Obama dimasa kepemimpinannya. AS menganggap bahwa TPP merupakan kunci 

utama bagi strategi AS untuk terus terlibat dalam dinamika kawasan Asia Pasifik. 

Pertumbuhan pasar Asia Pasifik yang besar telah menjadi tujuan utama bagi 

produk manufaktur, pertanian, serta pelayanan jasa AS. Nilai ekspor produk 

barang AS mencapai total 775 milyar dolar di tahun 2010 dimana total ini 

meningkat dengan presentase 25.5 persen dari tahun 2009. Untuk produk 

pertanian, total ekspor AS mencapai 83 milyar dolar di tahun 2010. Sedangkan 

total ekspor pelayanan jasa AS sebesar 177 milyar dolar di tahun 2009. Hal ini 

                                                           
25 Andri, Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans 

Pacific Partnership Periode 2011-2013, Skripsi, Jakarta: Hubungan Internasional, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal 39. 
26 Inkyo Cheong, Negotiations for the Trans-Pacific Partnership Agreement: Evaluation and 

Implications for East Asian Regionalism, ADBI (Asian Development Bank Institute), Working 

Paper No. 428, Juli 2013. Hal 5. 
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menunjukkan bahwa TPP merupakan bentuk sebuah integrasi ekonomi regional 

Asia Pasifik yang lebih luas bagi AS.27       

 Prioritas Obama di dalam kawasan Asia Pasifik, sebagaimana dalam 

penjelasan di atas, melihat bagaimana pertumbuhan kawasan ini terus berlanjut di 

masa yang akan datang.  Di sisi lain, Asia Pasifik juga memiliki peran penting 

sebagai penggerak ekonomi global dan perdagangan dunia. Hal ini tentu menjadi 

daya tarik AS untuk terus meningkatkan integrasinya dengan kawasan Asia 

Pasifik. AS telah mengalami peningkatan investasi yang cukup baik di bagian 

Asia Timur, menyentuh angka 41,1 juta dolar pada tahun 2011, dimana 

sebelumnya pada tahun 2009 angka investasi AS jatuh pada angka 22,5 juta dolar. 

Selain itu, total keseluruhan nilai ekspor AS di kawasan Asia Pasifik lebih dari 

320 juta dolar pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada 

aspek ekspor AS di kawasan Asia Pasifik hampir 8 persen sejak tahun 2008.28 

Pernyataan Hillary Clinton menyebutkan bahwa, “Memanfaatkan 

pertumbuhan Asia yang dinamis menjadi hal penting bagi ekonomi Amerika dan 

kepentingan strategis serta prioritas utama bagi Presiden Obama”.29 Oleh karena 

itu, pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik menjadi fokus utama AS dimasa Presiden 

Obama. Ada beberapa negara yang berstatus sebagai mitra utama AS dalam 

aktivitas ekspor, seperti Cina, India, Indonesia, dan Vietnam. AS juga berusaha 

membangun negosiasi perjanjian aktivitas ekonomi seperti TPP dengan beberapa 

negara di kawasan Asia pasifik. Segala upaya yang dilakukan tersebut 

                                                           
27 The United States in the Trans-Pacific Partnership, diakses di 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/12/fact-sheet-united-states-trans-

pacific-partnership, (08/09/18, 11.00). 
28 Robert G. Sutter, dkk, Op. Cit. Hal 14. 
29 Hillary Clinton, Loc. Cit. 
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menunjukkan bahwa AS ingin menjadi aktor penting sebagai penggerak integrasi 

ekonomi di kawasan Asia Pasifik.30   

 

2.3 Dinamika Politik Internasional Di Kawasan Asia Pasifik 

Beragam potensi yang terkandung di dalam Kawasan Asia Pasifik akan 

menghasilkan sebuah pola tindakan suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini 

diperkuat dengan kenyataan bahwa Asia Pasifik merupakan wilayah yang 

strategis sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap negara dalam hal 

ekonomi, politik, maupun militer. Dinamika setiap tindakan negara-negara di 

kawasan Asia Pasifik juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, seperti 

di India dan Cina (lebih dari satu miliar) dan dilengkapi dengan postur militer 

yang canggih dan lengkap serta SDM militer yang besar pula.31  

Dinamika politik global saat ini tidak lagi hanya tertuju pada kawasan 

negara-negara eropa, akan tetapi ada perubahan pola politik global yang 

cenderung menuju ke arah kawasan Asia Pasifik.32 Cina merupakan salah satu 

negara besar di kawasan Asia Pasifik yang mengalami perkembangan cukup besar 

sehingga mampu menciptakan persaingan global di kawasan Asia Pasifik. Pada 

tahun 2014, Cina menduduki status ekonomi negara dengan nilai GDP tertinggi di 

                                                           
30 Robert G. Sutter, dkk, Op. Cit. 
31 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, diakses di 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf., (21/03/2017, 

09.12 WIB). 
32 China, United States and the Changing Balance of Power in the Asia Pacific, diakses di 

http://earp.in/en/china-united-states-and-the-changing-balance-of-power-in-the-asia-pacific/, 

(14/05/2018, 20.31 WIB). 
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dunia, pada posisi kedua setelah AS, dengan volume GDP sebesar hampir 17 

trilyun dolar AS.33  

Cina menunjukkan kekuatan ekonomi nya di kancah internasional melalui 

aktivitas ekspor dan impor yang seimbang dimana total volume perdagangan yang 

diperoleh sekitar 260 juta dolar AS di tahun 2013.34 Cina juga merupakan negara 

tertinggi penghasil gandum, batu bara, besi, baja, dan semen. Dominasi Cina 

dalam aspek ekonomi di kawasan dapat menjadi sebuah ancaman bagi negara-

negara sekitar. ASEAN mengungkapkan bahwa Cina mampu bergerak dalam hal 

investasi asing dengan perolehan 50-70 persen FDI (Foreign Direct Investment) di 

Asia.35 Selain itu, ASEAN juga harus menghadapi kemampuan Cina sebagai 

produsen dengan berbiaya rendah terkemuka di dunia, tidak hanya dari segi 

tenaga kerja yang intensif untuk barang-barang tekstil, tapi juga berupa teknologi 

informasi, perangkat keras, dan elektronik.36    

Pada perkembangannya, Cina mampu menciptakan sebuah Bank yang 

beroperasi di kawasan Asia Pasifik, yaitu disebut dengan AIIB (Asia 

Infrastructure Investment Bank). Bank ini memiliki tujuan untuk mendukung 

konektifitas, integritas, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta 

meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Adapun tujuan lainnya adalah 

                                                           
33 China: growth rate of real gross domestic product (GDP) from 2010 to 2022, diakses di 

https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-china/, 

14/05/2018, 20.31 WIB). 
34 Ibid. 
35 Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security 

Strategies, diakses di https://www.eastwestcenter.org/publications/meeting-china-challenge-us-

southeast-asian-regional-security-strategies, (11/09/18, 10.20 WIB). Hal 9-10. 
36 Ibid. 
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seperti untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiyaan infrastruktur apabila bank 

multilateral lainnya tidak mampu memenuhi hal tersebut.37 

Selain itu, kerangka kerjasama ekonomi juga menjadi perhatian negara 

Cina agar mampu menjalin interaksi dengan baik terkait kepentingan ekonomi 

yang ingin diperoleh di kawasan Asia Pasifik. Cina telah tergabung dalam 

kerjasama ekonomi dengan organisasi regional ASEAN melalui kerjasama 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam ACFTA ada terdapat sebuah 

peraturan kerjasama ekonomi yang dirancang untuk mempercepat implementasi 

ACFTA dengan pengurangan pajak untuk beberapa produk, khususnya pada 

produk pertanian, ternak, daging, ikan, produk susu, tanaman hidup, sayuran, 

buah-buahan, dan kacang-kacangan, untuk negara-negara ASEAN memperoleh 

akses yang lebih cepat terhadap pasar Cina sebelum perjanjian tersebut 

terbentuk.38 

Cina juga tidak hanya terlibat dalam kerjasama dengan ASEAN, namun 

Cina telah terlibat dalam sebuah kerjasama perdagangan multilateral di wilayah 

Asia. Kerjasama tersebut disebut dengan RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) yang terdiri dari 10 negara ASEAN, Australia, Selandia 

Baru, India, Cina, Jepang, dan Korea Selatan.39 Hal ini sangat baik untuk 

kepentingan Cina karena kemampuan Cina yang dapat menawarkan akses pasar 

                                                           
37 Humphrey Wangke, Penguatan Pengaruh Tiongkok Di Kawasan Asia Pasifik Melalui 

Pembentukan AIIB, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal 

DPR RI, Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015, hal 5.  
38 Is the Early Harvest good for RP?, diakses di http://ph.china-

embassy.org/eng/sgdt/t171568.htm, (15/05/2018, 10.14 WIB). 
39 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), diakses di 

http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership, (15/05/2018 

10.37 WIB) 
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yang lebih luas ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.40 Kerjasama ini juga 

termasuk strategi yang tepat untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi Asia 

Pasifik serta sebagai bentuk penyeimbang kekuatan ekonomi AS melalui TPP nya 

di kawasan Asia Pasifik.41 

Dalam kerjasama multilateral, Cina juga ikut bergabung dalam ASEAN 

Regional Forum (ARF) yang telah berdiri sejak tahun 1994. ARF bertujuan untuk 

membangun dialog bersama yang efektif terkait isu-isu politik dan keamanan 

kawasan Asia Pasifik.42 Adapun pembentukan ARF pada dasarnya merupakan 

sebuah langkah ASEAN dalam menghadapi kekuatan di luar kawasan, seperti 

Jepang, India, dan tentunya Cina di Asia Pasifik.43 Namun, Cina tetap menetapkan 

kebijakannya untuk bergabung dalam forum regional tersebut untuk mencegah 

konflik antar sub kawasan yang mampu membahayakan kedaulatan Cina  serta 

untuk mencegah adanya persepsi bahwa Cina adalah ancaman bagi mereka di 

kawasan Asia Pasifik.44 Oleh karena itu, Cina juga menerima norma-norma 

penyelesaian konflik yang damai dan non-proliferasi nuklir yang terangkum 

dalam keikutsertaan Cina dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).45            

  

                                                           
40 Muhammad Azzam Julda, Respon Cina Mengahadapi Amerika Serikat Dalam Inisiasi Trans-

Pacific Partnership Di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2009-2015, diakses di 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5443, (29/03/2017 21.27 WIB). 
41 Ibid. 
42 About The ASEAN Regional Forum, diakses di http://aseanregionalforum.asean.org/about.html, 

(12/09/18, 09.25 WIB).  
43 Mochtar Kusuma-Atmadja, The Emerging Powers in Asia with Hegemonistic Ambitions, Some 

Thoughts on ASEAN Security Co-operation, Contemporary Southeast Asia, vol. 12, no. 3 

(December 1990) dalam Amitav Acharya, 2003, Constructing a Security Community in Southeast 

Asia : ASEAN and The Problem of Regional Order, London and New York: Routledge. Hal 168.    
44 Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security 

Strategies, Op. Cit. Hal 11-12.  
45 Ibid. 
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Kekuatan ekonomi Cina yang semakin meningkat juga diiikuti oleh 

perkembangan militer Cina di kawasan Asia Pasifik. Perolehan jumlah GDP yang 

besar memberikan Cina peluang besar untuk meningkatkan kekuatan militer nya 

di kawasan. Cina telah memaparkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan militer mengalami kenaikan hingga mencapai 670,27 milyar yuan pada 

tahun 2012. Hal ini berarti bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 11,2 persen atau 67 juta milyar yuan dari anggaran tahun sebelumnya.46      

Cina terus berupaya dalam modernisasi seluruh perangkat pertahanan 

dalam segi kapabilitas militer yang terdiri dari armada angkatan laut, pesawat 

tempur, kapal selam, rudal, dan kemampuan radar.47 Terlebih lagi peningkatan 

kapabilitas pertahanan dipenuhi untuk mempersiapkan dalam menghadapi 

perselisihan antar negara kawasan Asia Pasifik di Laut Cina Selatan. Cina 

merupakan negara dengan jumlah kapal terbesar di Asia, yang telah dipersiapkan 

oleh PLAN (People’s Liberation Army Navy)48 sebanyak lebih dari 300 kapal 

permukaan, kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli.49 Di akhir tahun 2016, 

                                                           
46 Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim Cina Dan 

Amerika Serikat, diakses di 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/1357/991., (09/05/2018, 

14.29 WIB).   
47 Department of Defense United States of America, Asia-Pacific Maritime Security Strategy, 

diakses di NDAA A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF 

(08/03/2017, 08:30 WIB). 
48 PLAN (People’s Liberation Army Navy) merupakan wujud upaya modernisasi tubuh kekuatan 

militer Cina. Cina melihat bahwa angkatan laut adalah komponen penting dalam struktur 

keamanan nasional Cina. Hal ini bertujuan untuk mendukung objektif Cina termasuk keberadaan 

Taiwan dan untuk menghindari akses musuh di masa krisis serta melindungi wilayah vital SLOC 

(Sea Lines of Communication) bagi Cina. Pembaharuan terkait kekuatan angkatan laut Cina 

dimulai pada tahun 1990 dengan pembelian perangkat militer angkatan laut Cina secara masif di 

luar negeri. Pembelian secara masif ini terpusat pada 3 area khusus, yakni Anti-Surface Warfare, 

Naval Air Defense, Force Projection. Termuat dalam the People’s Liberation Army Navy : A 

Modern Navy with Chinese Characteristics, diakses di https://fas.org/irp/agency/oni/pla-navy.pdf, 

(17/05/2018 11.37 WIB)      
49 Ibid. 
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Cina juga menunjukkan kekuatan militernya dengan percobaan uji terbang rudal 

baru yang dikenal dengan nama Dong Ning-3. Hal ini diyakini Pentagon sebagai 

upaya Cina untuk mengahapi satelit AS di luar angkasa dengan tujuan untuk 

membatasi kekuatan militer AS ataupun intelijen dan pasukan navigasi.50        

 Dinamika politik dalam kawasan ini semakin kompleks dengan 

munculnya Cina sebagai negara besar yang mengalami peningkatan cukup pesat 

terutama dalam urusan ekonomi dan militer. Dalam kasus sengketa Laut Cina 

Selatan, pola tindakan Cina terlihat sangat agresif demi pemenuhan kepentingan 

nasional nya. Klaim Cina atas wilayah ini dengan menggunakan “nine-dash line” 

yang dinilai oleh AS masih belum akurat titik koordinat serta legalitas gambaran 

klaim tersebut.51 Terlebih lagi penetapan klaim Cina ini hampir mencakup seluruh 

area di sekitar Laut Cina Selatan sehingga menuai reaksi dari beberapa negara 

yang ikut terlibat dalam kasus sengketa wilayah ini, yakni seperti Brunei 

Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Selanjutnya, Cina 

berupaya melakukan peningkatan dalam reklamasi tanah dan pembangunan 

infrastruktur di pos penting Laut Cina Selatan, seperti di Pulau Spratly. Pos 

penting ini nantinya akan dilengkapi dengan pelabuhan, komunikasi dan sistem 

pengawasan, fasilitas logistik, serta lapangan udara.52 

Pada akhirnya, negara lain juga mulai mengembangkan kekuatan militer 

nya di kawasan Asia Pasifik. Jepang sebagai salah satu negara saingan Cina di 

                                                           
50 Bill Gertz, China’s military in 2016: Missiles, intelligence and the SCS, diakses di 

http://www.atimes.com/chinas-military-2016-missiles-intelligence-scs/, (17/05/2018 11.30 WIB).  
51 Department of Defense United States of America, Military and Security Developments Involving 

the People’s Republic of China 2016, diakses di 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF, 

(16/05/2018 09.40 WIB). 
52 Ibid. Hal 7. 



45 

 

wilayah Asia Timur telah meningkatkan kapabilitas JSDF (Japan Self-Defense 

Force)53 yang ditujukan pada wilayah dekat Pulau Senkaku. Upaya ini dilengkapi 

dengan pembaharuan ulang terhadap aspek intelijen, pengawasan, dan pengintaian 

(ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), peningkatan kapal ptroli 

maritim, radar kekuatan darat, unit rudal, dan kemampuan menyerang kapal 

amfibi yang dipadukan dalam satuan tugas dengan JSDF.54  

Di wilayah lainnya, seperti Vietnam juga terus berupaya dalam 

modernisasi kekuatan maritimnya. Vietnam telah memiliki 6 kapal selam Kilo-

Class, kapal fregat, dan kapal korvet yang berpotensi dalam pengadaan rudal 

jelajah jarak jauh untuk pertahanan pesisir. Vietnam juga mendapatkan bantuan 

dari Jepang berupa kapal pengintai dan serta perluasan kekuatan pengawal pantai 

oleh Hanoi untuk penegakan hukum maritim.55 

Persaingan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik semakin dinamis dengan 

hadirnya AS di kawasan ini. Prioritas AS terhadap kawasan ini menjadi alarm 

darurat bagi Cina. AS telah membangun kerjasama yang baik dengan beberapa 

negara kawasan Asia Pasifik. AS telah membentuk kerjasama pelatihan personil 

militer bersama dengan negara Thailand yang disebut dengan nama Cobra Gold. 

Pelatihan ini juga diikuti oleh berbagai kontingen dari negara lain seperti Jepang, 

Korea Selatan, Indonesia Singapura, dan Indonesia. Di tahun 2013, latihan 

                                                           
53 JSDF merupakan pasukan militer milik Jepang untuk keamanan wilayah maritim. Pasukan ini 

memiliki peran efektif untuk menghadapi ancaman dan situasi yang beragam di wilayah maritim, 

upaya aktif untuk meningkatkan keamanan lingkungan internasional, dan persiapan invasi skala 

penuh. Satuan militer ini tentunya dibawah komando Menteri Pertahanan Jepang. Termuat dalam 

Japan Maritime Self-Defense Force, diakses di 

http://www.mod.go.jp/msdf/formal/english/about/mission/index.html, (22/05/2018 14.49 WIB)  
54. Department of Defense United States of America, Asia-Pacific Maritime Security Strategy, Op. 

Cit. Hal 11. 
55 Ibid.  
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dimulai dengan adanya 3 kapal perang AS dan 13.000 partisipan dari berbagai 

kontingen tersebut.56  

Di sisi lain, Singapura menyambut baik kedatangan AS di kawasan Asia 

Pasifik dikarenakan peran AS yang mampu menyeimbangi kekuatan regional 

apalagi dengan adanya modernisasi ekonomi dan militer Cina yang terus 

meningkat. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong mengatakan, “Kami 

pada dasarnya menganggap bahwa ketertarikan AS di Asia dan di kawasan Asia 

Pasifik merupakan hal yang baik. Kehadiran mereka sejak Perang Dunia II telah 

menjdi pengaruh yang baik. Ada sebuah perdamaian, stabilitas, prediktabilitas 

yang memungkinkan semua negara menjadi makmur.”57  

AS telah mengirimkan 4 kapal tempur yang tiba di pelabuhan Singapura 

pada bulan April 2013. Selain itu, Singapura merupakan negara yang berhasil 

dalam aktivitas perdagangan global sehingga negara ini memiliki peran vital bagi 

agenda AS untuk membentuk TPP yang diperuntukkan bagi negara-negara Asia 

Pasifik.58 

Di wilayah Pasifik, peningkatan keberadaan AS diawali dengan deklarasi 

AS untuk menempatkan 2500 personil militer di pangakalan militer Australia, 

Darwin dengan menggunakan Barak Robertson.59 Selain itu, Australia juga telah 

sepakat untuk mengizinkan USAF (United States Air Force) dan USMC (United 

                                                           
56 Robert G. Sutter, dkk, Balancing Acts: The U.S. Rebalance and Asia-Pacific Stability, Op. Cit. 

hal 24. 
57 Singapore Prime Minister Lee Hsien-Loong On CNN,” CNN Interview With Fareed Zakaria, 

February 6, 2012 dalam Ibid. 
58 Ibid. 
59 Poltak Partogi Nainngolan, Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia-Pasifik, 

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. IV, 

No. 02/II/P3DI/Januari/2012, hal 5.  
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States Marine Corps) menggunakan fasilitas militer Australia sebagai basis rotasi 

AS di wilayah tersebut. kegiatan rotasi ini akan dilakukan oleh USAF dengan 

meningkatkan armada lautnya hingga jumlah 2500 sedangkan USMC akan 

menyebarkan pesawat tempurnya yang akan ditempatkan di pangkalan udara kecil 

di daerah utara Australia.60    

Kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik akan membawa sebuah dinamika 

politik yang semakin kompleks, khususnya bagi negara Cina. Sekretaris 

Pertahanan AS, Asthon Carter telah menyatakan bahwa pola hubungan AS dan 

Cina akan menjadi kompleks dengan adanya upaya penyeimbangan yang 

dilakukan oleh AS di kawasan Asia Pasifik. AS disini akan membuka ruang bagi 

Cina untuk terus menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dimana hal tersebut 

juga dilakukan bersamaan untuk membendung agresifitas Cina di kawasan serta 

mempertahankan kepentingan AS.61  

 

2.4 US-ASEAN Sunnyland Summit 

ASEAN merupakan organisasi regional terbesar di kawasan Asia 

Tenggara. Organisasi ini telah berdiri sejak lama dan terus mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Lima menteri luar negeri yang 

memprakarsai terbentuknya ASEAN adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul 

Razak (Malaysia), Thanat Koman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura), dan 

Narciso Ramos (Filipina). Pertemuan para menteri ini menghasilkan Deklarasi 

                                                           
60 CSIS (Center for Strategic & International Studies), Asia-Pacific Rebalance 2025 Capabilities, 

Presence, and Partnerships, diakses di https://www.csis.org/analysis/asia-pacific-rebalance-2025, 

hal 33 (29/03/2017, 21.38 WIB). 
61 Ibid. Hal 3.   
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Bangkok yang pada akhirnya menjadi sebuah landasan bagi terbentuknya 

organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.62 

Pada perkembangannya, ASEAN telah memiliki landasan hukum yang 

cukup kuat guna menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tubuh ASEAN. 

Itu juga menjadi sebuah pedoman bagi ASEAN sebagai sebuah organisasi 

regional dengan rangkaian aturan yang jelas dan struktur yang baik.63  Landasan 

ini dikenal dengan nama ASEAN Charter yang telah disepakati dalam KTT 

ASEAN ke-13 pada tanggal 20 November 2007.64 Beragam kemajuan organisasi 

ASEAN ini tidak lepas dari peran negara-negara anggota ASEAN yang terus 

berupaya dalam meningkatkan tubuh organisasi ASEAN itu sendiri. Upaya ini 

juga melibatkan kerangka kerjasama dengan negara-negara dan organisasi 

internasional di luar kawasan Asia Tenggara, seperti Australia, Cina, Jepang, AS, 

India dan Uni Eropa.65  

Secara khusus, kemitraan ASEAN dengan beragam entitas di luar kawasan 

telah diatur dalam ASEAN Charter pada BAB XII mengenai pelaksanaan 

hubungan eksternal. Pasal 41 dalam bab ini berbunyi: 

ASEAN akan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan 

berdialog, kerjasama, dan kemitraan yang saling, menguntungkan, 

dengan negara-negara, dan organisasi-organisasi dan lembaga-

lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional.66  

 

                                                           
62 T. May Rudy, 2009, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: Refika Aditama. 
63 Piagam ASEAN, diakses di http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Piagam-

ASEAN.aspx (22/05/2017, 14.25 WIB). 
64 Ibid. 
65 External Relations of ASEAN, diakses di http://asean.org/asean/external-relations/ (22/05/2017, 

14.45 WIB). 
66 Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, diakses di http://www.asean.org/wp-

content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf (22/05/2017, 15.05 WIB). 
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Salah satu entitas negara yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan 

ASEAN cukup lama adalah negara AS. Kemitraan atau kerjasama ini telah 

terbentuk pertama kalinya pada tahun 1977.67 Hubungan antara ASEAN dan AS 

terjalin semakin kuat ketika memasuki era Presiden Obama di AS. Meningkatnya 

hubungan antar keduabelah pihak ini berhasil mengeluarkan rencana aksi (plan of 

action) sebagai pedoman utama dalam sebuah kerangka kerjasama yang bertujuan 

untuk mempertahankan perdamaian dan kesejahteraan (enduring peace and 

prosperity) dalam kurun waktu 2011-2015.68 AS juga telah mengirimkan duta 

besarnya dan merupakan negara pertama kalinya di luar kawasan Asia Tenggara, 

yaitu H.E. David Lee Carden, secara khusus ditujukan untuk ASEAN serta 

penetapan US-Mission di ASEAN pada tahun 2010.69 Ini merupakan komitmen 

yang kuat antara ASEAN dan AS untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama. 

Pada tahun 2009, Sekretaris Negara AS, Hillary Clinton mengungkapkan 

keterlibatan AS dalam aksesi TAC (Treaty of Amity and Cooperation).70 Hal ini 

disampaikan tepatnya pada tanggal 22 Juli 2009 di Phuket, Thailand dalam acara 

pertemuan menteri luar negeri ASEAN ke-42.71 Ada banyak kerjasama lainnya 

yang mengikat negara AS dan ASEAN dimasa kepemimpinan Obama. Kerjasama 

                                                           
67 Sinopsis Hubungan Kemitraan ASEAN – AS, diakses di http://www.kemlu.go.id/ptri-

asean/en/Pages/Amerika-Serikat.aspx (25/05/2017 10:23 WIB). 
68 Plan of Action To Implement The ASEAN-U.S. Enhanced Pertnership For Enduring Peace and 

Prosperity (2011-2015), diakses di http://www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN-

US/POA%20to%20Implement%20ASEAN-US%20Enhanced%20Partnership%20(2011-

2015)%20-%20FINAL.pdf (22/05/2017 17.40 WIB). 
69 Dukungan Lembaga AS untuk ASEAN, diakses di https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-

id/dukungan-lembaga-as-untuk-asean/ (22/05/2017, 18.00 WIB).  
70 Mark E. Manyin, dkk, U.S. Accession to the Association of Southeast Asian Nations’ Treaty of 

Amity and Cooperation (TAC), CRS (Congressional Research Service), Working Paper, Juli 2009.  
71 AS Aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN, diakses di 

http://news.detik.com/berita/1170603/as-aksesi-traktat-persahabatan-dan-kerjasama-asean 

(22/05/2017 22.46 WIB). 
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ini tidak lepas juga dengan perubahan arah fokus kebijakan Obama yang 

dipusatkan di kawasan Asia Pasifik.  

ASEAN merupakan organisasi yang memiliki peran sentral dalam 

menciptakan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Struktur dan landasan hukum yang 

jelas merupakan hal penting yang dimiliki ASEAN dalam kawasan Asia Pasifik. 

Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan telah menyampaikan bahwa “ASEAN 

has been very good at providing the centrality of goodwill…it is time for ASEAN 

to provide the centrality of substance”.72 Oleh karena itu, peningkatan kerjasama 

AS dan ASEAN menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas kawasan Asia 

Pasifik.  

Di awal tahun 2016, tepat nya pada tanggal 15-16 Februari di Sunnylands 

California, AS mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ASEAN. Ini 

merupakan sebuah pertemuan pertama kalinya antara ASEAN dan AS setelah 

pembentukan ASEAN Community yang dikenal dengan sebutan US-ASEAN 

Sunnyland Summit. Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut kerjasama ASEAN 

dan AS sebagaimana yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya di Kuala 

Lumpur pada November 2015. ASEAN menjadi partner utama AS dalam 

melaksanakan kebijakan luar negeri nya yang berfokus pada kawasan Asia 

Pasifik, rebalance to Asia. Adapun eksistensi AS di kawasan pasifik ini 

membutuhkan ikatan kerjasama yang kuat dengan ASEAN di berbagai bidang, 

                                                           
72 Malminderjit Singh, (2011), Asean must do more to boost competitiveness: Surin, Business 

Times, 2 June 2011, diakses di http://lkyspp.nus.edu.sg/aci/wp-

content/uploads/sites/4/2013/04/20110602_ACR_Launch-Business_Times.pdf dalam Singapore 

Institute of International Affairs (SIIA), ASEAN Centrality in The Regional Architecture, diakses 

di http://www.siiaonline.org/wp-content/uploads/2016/10/2015-05-Policy-Brief-ASEAN-

Centrality-in-the-Regional-Architecture.pdf (22/05/2017 23.20 WIB). 
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baik dalam ekonomi, kemanan, maupun politik dan serta ikatan hubungan antar 

masyarakat ASEAN dan AS.73 

Presiden Obama selaku tuan rumah dalam pertemuan ini beserta para 

pemimpin ASEAN telah menghasilkan 17 butir kesepakatan kerjasama. 

Kesepakatan ini diharapkan mampu memenuhi kepentingan AS di kawasan Asia 

Pasifik. Secara ekonomi, ASEAN merupakan mitra utama yang sangat potensial 

bagi AS. ASEAN menempati urutan ke-4 mitra terbesar yang dimiliki oleh AS 

dalam skala ekonomi.74 Aspek keamanan juga menjadi perhatian penting bagi AS 

di kawasan ini, terlebih lagi mengenai isu sengketa Laut Cina Selatan. 

Kesepakatan ini menjadi penting sebagai upaya penyelarasan bentuk kebijakan 

AS di Asia Pasifik dengan mekanisme keamanan regional ASEAN, seperti 

ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Ministers Meeting Plus 

(ADMM+), East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Maritime Forum (AMF).75 

Kesepakatan ini membahas banyak aspek berkaitan dengan isu-isu 

regional yang perlu diperhatikan. Salah satu fokus dari 17 butir kesepakatan ini 

adalah mengenai kemaritiman. Terdapat 3 poin utama yang bersangkutan dengan 

aspek maritim, tepatnya terletak pada poin ke 7, 8, dan 9. Poin-poin tersebut 

berbunyi:76 

 

                                                           
73 Murray Hiebert, Sunnylands Summit Provides Opportunity to Bolster U.S.-Southeast Asia Ties, 

diakses di https://www.csis.org/analysis/sunnylands-summit-provides-opportunity-bolster-us-

southeast-asia-ties (23/05/17 09.30 WIB).  
74 Sheldon Simon, US-Southeast Asia Relations: ASEAN Centrality, Comparative Connections: A 

Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations, Vol. 18, No. 1, Mei 2016, hal. 45-54.  
75 Ibid. 
76 Jokowi, Obama, dan Para Pemimpin ASEAN Rumuskan 17 Poin Deklarasi Sunnyland, diakses 

di http://aeccenter.kemendag.go.id/post/berita/berita-asean/jokowi-obama-dan-para-pemimpin-

asean-rumuskan-17-poin-deklarasi-sunnyland/ (25/05/2017, 13:52 WIB). 
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(7). Komitmen bersama terhadap penyelesaian masalah secara 

damai, termasuk menghargai proses hukum dan diplomatik, tanpa 

memberikan ancaman atau menggunakan kekuatan berdasarkan 

kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara 

universal dan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) 

Tahun 1982. 

 

(8). Komitmen bersama menjaga perdamaian, stabilitas dan 

keamanan wilayah, menjamin keamanan dan keselamatan laut, 

termasuk hak kebebasan untuk navigasi dan penerbangan dan 

pemanfaatan laut sesuai hukum lainnya, dan kemudahan dalam 

perdagangan lewat laut sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi 

PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 maupun non-

militerisasi dan menahan diri dalam melakukan aktivitas tersebut. 

           

(9). Komitmen bersama untuk mempromosikan kerjasama 

mengatasi tantangan-tantangan yang banyak dihadapi dalam 

urusan kemaritiman. 

 

Tiga poin utama ini mengindikasikan bahwa AS menunjukkan komitmen 

seriusnya terhadap persoalan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dalam bidang 

kemaritiman. Potensi dan wilayah-wilayah strategis di kawasan Asia Pasifik 

memiliki dampak tersendiri bagi AS. Hal ini tercermin dari kepentingan AS 

berbasis ekonomi yang memanfaatkan jalur-jalur strategis tersebut sebagai jalur 

aktivitas perdagangannya dengan menggunakan armada laut, kemudian 

kepentingan AS akan kebebasan bernavigasi serta stabilitas wilayah Laut Cina 

Selatan.77  

Kepentingan mengenai kebebasan navigasi tersebut juga perlu 

diperhatikan agar sesuai dengan segala aturan dan prinsip yang telah ditetapkan di 

dalam hukum internasional sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hillary 

Clinton.78 Dengan demikian, bentuk penguatan kerjasama antara AS dan ASEAN 

                                                           
77 Southeast Asia - U.S. Regional Interests, Loc. Cit. 
78 Hillary Clinton, Loc. Cit. 
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ini merupakan salah satu strategi AS di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam 

bidang maritim guna pemenuhan kepentingan AS. 

 


