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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pasca Perang Dunia II (PD II), terdapat dua kekuatan besar yaitu, Amerika 

Serikat (AS) dan Uni Soviet. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut merupakan 

pemenang perang. AS dan Uni Soviet menganut ideologi yang berbeda dimana AS 

menganut ideologi liberal sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. 

Perbedaan ideologi membuat kedua negara tersebut bersaing untuk menjadi satu-

satunya negara adidaya di dunia. Persaingan antara AS dan Uni Soviet ini 

menimbulkan ketegangan diantara keduanya yang kemudian berakhir dengan 

Perang. Perang tersebut dinamakan Perang Dingin. 

Perang Dingin merupakan perang yang terjadi setelah PD II antara AS dan 

Uni Soviet. AS dan Uni Soviet tidak pernah bertarung satu sama lain secara 

langsung. Namun, disisi lain AS dan Uni Soviet mengalami ketegangan dan 

berusaha mempengaruhi negara netral dengan memberi bantuan agar berpihak 

kepada salah satu dari mereka.1 Pada awalnya, perang tersebut terjadi dikarenakan 

ketidakercayaan antar kedua negara. Namun, perang tersebut semakin memanas 

ketika pembagian wilayah kekuasaan atas Jerman yang dianggap tidak adil. 

Ketegangan antara AS dan Uni Soviet berdampak terhadap penciptaan pakta 

pertahanan seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Pakta Warsawa 

1 The cold war: How did it start? How Did It End?, Constitusional right Foundation, diakses dalam 

http://www.crf-usa.org/images/pdf/gates/Cold-War.pdf (16/05/2018: 18.00 WIB) hal 5 

http://www.crf-usa.org/images/pdf/gates/Cold-War.pdf
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untuk memperkuat posisi mereka.2 Namun setelah berakhirnya Perang Dingin yang 

ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Pakta Warsawa,  hanya NATO 

yang dapat bertahan sampai saat ini dengan menjadi satu-satunya pakta pertahanan 

di dunia. 

NATO merupakan pakta pertahanan atlantik utara yang dibentuk berdasarkan 

Washington Treaty di Washington D.C pada 4 April 1949 yang ditandatangani oleh 

12 negara yaitu, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxemburg, Islandia, Italia, 

Norwegia, Portugal, Denmark, Amerika Serikat dan Kanada.3 Pada awalnya NATO 

dibentuk dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Komunisme dan 

ekspansionisme Uni Soviet. Namun setelah berakhirnya perang dingin, NATO 

mengalami perubahan tujuan atau orientasi. Hal ini dikarenakan setelah 

berakhirnya perang dingin terjadi pergeseran isu keamanan internasional dari 

keamanan tradisional kepada keamanan non tradisional. 

Keamanan tidak lagi berfokus mengenai ancaman terhadap kedaulatan negara 

melainkan berfokus kepada ancaman terhadap eksistensi manusia, seperti 

kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, 

terorisme, dan sebagainya.4 Selain itu, terdapat ancaman baru dimana ancaman 

tersebut bukan berupa “serangan militer” yang dilakukan oleh suatu negara 

terhadap negara lain. Namun, ancaman tersebut merupakan tindakan kejahatan 

yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor) dan ditujukan kepada 

                                                           
2 Ibid.,hal. 6 
3 North Atlantic Treaty Organization (NATO), The George Washington University diakses dalam  

http://gwcia.net/wp-content/uploads/2013/09/NATO.pdf hal.6 
4 Adibah Sayyidati, Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi 

Hubungan Internasional, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 1, April-September 2017, 

Surabaya : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, hal. 2 

http://gwcia.net/wp-content/uploads/2013/09/NATO.pdf
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negara (state actor), individu atau warga negara. Tindakan yang dilakukan oleh 

actor non state ini bertujuan mengancam keamanan umat manusia (Human 

Security).5 

Perubahan isu kemanan global setelah perang dingin membuat NATO 

mengalami perubahan orientasi. Setelah Perang Dingin, NATO berfokus kepada 

isu-isu keamanan non tradisional seperti terorisme, cyber crime, failed state, dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan energi. 6 Perubahan fokus orientasi 

pada NATO ini ditandai oleh peristiwa 9 November 2001 dimana gedung 

kebanggan Amerika Serikat (AS) yaitu World Trade Center (WTC) diserang oleh 

teroris. Berdasarkan artikel 5 dalam Washington Treaty yang berbunyi “Serangan 

terhadap satu atau beberapa anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap 

seluruh Anggotanya”.7 

Sehingga serangan terhadap Amerika Serikat pada peristiwa 9/11 merupakan 

serangan terhadap seluruh anggota NATO. Hal inilah yang kemudian mengubah 

orientasi NATO dari pakta pertahanan yang berfokus pada keamanan tradisional 

menjadi pakta pertahanan yang berfokus pada kemanan non-tradisional. Perubahan 

isu yang dibahas dalam NATO memaksa NATO keluar dari kawasannya 

dikarenakan isu keamanan non tradisional seperti terorisme terjadi di beberapa 

                                                           
5 Indah Pangestu Amaritasari, Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: 

Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional, Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 1, Mei 2017, 

Jakarta : Universitas Nasional, hal. 115 
6 Beata Górka Winter and Marek Madej (ed) , 2010, NATO Member States and the New Strategic 

Concept: An Overview, Warsawa :  Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych hal.5 
7 What is NATO , NATO, dalam https://www.nato.int/nato-welcome/index.html diakses 

(24/03/2018, 23:00 WIB) 

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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kawasan tidak hanya di Atlantic Utara. Hal ini yang kemudian membuat NATO 

menjalankan strategi “Out of Area”. 

Berdasarkan strategi “Out of Area” terjadi perluasan ruang lingkup dalam 

NATO dari pakta pertahanan dan keamanan yang berfokus di Amerika Utara dan 

Eropa Barat menjadi pakta pertahanan dan keamanan yang berfokus pada collective 

Security (keamanan bersama) di seluruh dunia.8 Adanya perubahan tujuan dan 

perluasan ruang lingkup mengarahkan NATO mengeluarkan kebijakan Pivot to 

Asia. 

Pivot to Asia merupakan sebuah strategi pemusatan fokus kebijakan aktor di 

Asia. Asia yang dimaksudkan dalam strategi ini ialah Asia Pasifik. Hal ini 

dikarenakan Asia Pasifik merupakan wilayah yang menjadi pusat tatanan baru 

dunia. Asia Pasifik disebut sebagai tatanan baru di dunia karena wilayah ini 

merupakan wilayah strategis yang  kaya akan Sumber Daya Alam  (SDA), Sumber 

Daya Manusia (SDM), memiliki teknologi yang canggih, militer yang kuat, serta 

terdapat beberapa negara yang memiliki nuklir. Selain itu, sejak berakhirnya Perang 

Dingin negara-negara Asia mulai menganut demokrasi dan liberal sehingga 

terciptanya keterbukaan pasar dimana hal ini berdampak pada meningkatnya 

perekonomian di Asia. 

Sejak tahun 2001, pangsa Asia dari ekspor dunia terus-menerus mendekati 

pangsa Eropa. Sementara Pangsa Eropa mengalami penurunan dari 40 persen 

menjadi 36,8 persen. Sebaliknya, pangsa Asia naik dari 25,0 persen menjadi 32,0 

persen pada tahun 2014 dimana  2 dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia 

                                                           
8 Beata Górka Winter and Marek Madej, Op Cit., 
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berada di Asia yaitu, China, Jepang.9 Pada Kawasan ini juga terdapat 9 pelabuhan 

terbesar di dunia dengan jalur laut tersibuk dari arus perdagangan dua arah yang 

dapat menghasilkan lebih dari US$8 triliun. Selain itu, terdapat 70 persen kapal-

kapal yang mengangkut energi dengan melewati laut Pasifik setiap hari.10 

Asia Pasifik tidak hanya strategis dalam hal ekonomi akan tetapi juga dalam 

kapabilitas militer. Asia Pasifik dapat dikatakan sebagai wilayah yang kuat akan 

militer. Hal ini dikarenakan angkatan laut terbesar dan mutakhir berada di kawasan 

Asia Pasifik. Selain itu, 7 dari 10 kekuatan militer terbesar di dunia berada di 

kawasan tersebut. Satu hal penting yang membuat Asia Pasifik perlu 

diperhitungkan dalam kekuatan kapabilitas militernya ialah karena keberadaan 

beberapa negara dengan kepemilikan nuklir di kawasan tersebut dan kebangkitan 

China sebagai New Emerging Power.11 

China merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki perkembangan 

cukup signifikan dalam ekonomi maupun militer. Sejak tahun 2000, China 

meningkatkan ekonominya menjadi kedua terbesar di dunia.12 Selain itu, China 

juga memperkuat militernya dengan membangun People’s Liberation Army (PLA) 

                                                           
9 Cora Jungbluth , Rahel Aichele , Gabriel Felbermayr, Asia’s Rise in the New World Trade Order 

: The Effects of Mega-Regional Trade Agreements on Asian Countries, GED Study, Bertelsmann 

Stiftung, Part 2 of the GED Study Series: Effects of Mega-Regional Trade Agreements diakses 

dalam https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Asia_s_Rise_in_the_New_

World_Trade_Order.pdf 
10 Renne R.A Kawilarang, Kenapa Militer AS Dipusatkan ke Asia Pasifik dan Indonesia, Diakses 

dalam https://www.viva.co.id/indepth/fokus/388883-kenapa-militer-as-dipusatkan-ke-asia-pasifik-

dan-indonesia dipublikasikan (8/02/2013:23.47 WIB) diakses (26/03/2018: 18.00 WIB) 
11 Ibid,. 
12NATO’s Global Focus Following The US Asian Pivot, CNDUK dalam 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk

.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-

briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg

&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w Diakses (12/12/2017 : 21.00 WIB) 

https://www.viva.co.id/indepth/fokus/388883-kenapa-militer-as-dipusatkan-ke-asia-pasifik-dan-indonesia
https://www.viva.co.id/indepth/fokus/388883-kenapa-militer-as-dipusatkan-ke-asia-pasifik-dan-indonesia
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72eXm593TAhVBsY8KHaWWAVgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnduk.org%2Finformation%2Fbriefings%2Fno-to-nato-briefings%2Fitem%2Fdownload%2F246&usg=AFQjCNGdZyBC2F2MNhGFkCfsZd2uwWNlCg&sig2=dKfZFq0k0aMzzDD4NdLT0w
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yang memiliki kapabilitas yang tinggi baik dalam hal peralatan maupun sumber 

daya manusianya. China memiliki angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan 

darat yang kuat. Selain itu, China juga memiliki jaringan jarak jauh dan canggih 

yang meliputi Command Control, Communication, Computers, Intelligence, 

Surveillance, Reconnaissance (C4ISR). Kombinasi dari perkembangan ekonomi 

yang pesat dan kapabilitas militer yang kuat meningkatkan pengaruh China di 

kawasan Asia Pasifik terutama pada keamanan kawasan.13 Hadirnya China sebagai 

New Emerging Power ini membuat China merasa kuat dan bertindak semena-mena 

terhadap tetangganya. Hal ini membuat negara negara tetangganya di Asia Pasifik 

merasa terancam sehingga banyak permintaan dari aliansi AS terutama Jepang dan 

Korea Selatan untuk mengirim NATO ke wilayah Asia Pasifik. 

Asia Pasifik sebagai sebuah kawasan strategis baik secara, politik, ekonomi, 

teknologi, maupun militer yang didukung dengan banyaknya SDM dan SDA 

membuat kawasan ini penuh permasalahan. Terdapat berbagai macam permasalahn 

di Asia Pasifik mulai dari permasalahan yang disebabkan oleh organisasi ektrimis, 

organisasi teroris, cyber crime, perdagangan narkoba hingga perebutan batas 

wilayah.14 Permasalahan di kawasan ini semakin kompleks dengan kehadiran China 

sebagai New Emerging power dan NATO serta pergeseran perannya pasca Perang 

Dingin. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai apa kepentingan NATO 

di Asia Pasifik dan apakah ada pergeseran orientasi yang menyebabkan NATO 

melaksanakan strategy Pivot to Asia. Oleh karena itu penulis memberikan 

                                                           
13 Michael Paul, 2013, Nato Goes East, SWP Comment 33, German Institute for International and 

Security Affairs, hal. 2 
14 Renne R.A Kawilarang, Loc. Cit.  
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penelitian ini dengan judul “Latar Belakang Transformasi NATO Dalam Kebijakan 

Pivot to Asia”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah “Mengapa NATO Menjalankan Strategi Pivot to Asia?” 

1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui mengapa NATO 

menjalankan strategi Pivot to Asia dengan menggunakan kerangka pemikiran 

Rezim Internasional dalam perspektif perubahan dalam rezim. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang penelitian Hubungan 

International pada level sistem khususnya Rezim Internasional dengan sebuah 

pandangan yang baru tentang penyebab sebuah rezim bertransformasi. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan yang 

membahas mengenai NATO. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai penyebab sebuah rezim bertransformasi. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan terhadap keilmuan Hubungan 

Internasional serta diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan maupun 

sumber pembelajaran untuk peneliti selanjutnya. 
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1.4    Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis menjelaskan penelitian penulis maka terlebih dahulu penulis 

akan menjabarkan beberapa penelitian dari penulis terdahulu. Pertama, Penelitian 

ini skripsi yang berjudul “Keberhasilan Intervensi NATO dalam Menyelesaikan 

Konflik Etnis Kosovo Pada Masa Kepemimpinan Slobodan Milosevic”. Penelitian 

ini ditulis oleh Regina Melati, seorang mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, 

FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2011.15 

Regina Melati dalam penelitiannya mengatakan bahwa setelah perang dingin 

NATO bertransformasi dan beradaptasi terhadap tatanan baru dunia dimana NATO 

menjalankan perannya dan relevansinya terhadap isu-isu baru yang muncul. Pada 

masa Perang Dingin keamanan dibentuk oleh kemungkinan konflik antar negara 

atau ancaman terhadap integritas wilayah nasional. Ancaman itu yang mendorong 

negara-negara untuk mempersenjatai diri. Namun, seiring berjalannya waktu isu 

keamanan mulai berubah kepada isu–isu non tradisional seperti kelaparan, 

kemiskinan, penyakit, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, konflik SARA, 

terorisme, polusi, dan sebagainya. Selain isu-isu tersebut, berakhirnya Perang 

Dingin membawa atmosfer baru terhadap tatanan dunia dimana konflik yang 

muncul sering kali merupakan konflik internal seperti konflik pencarian identitas 

yaitu, konflik antar ras, suku, etnis dan agama. 

Konflik etnis di Kosovo berawal dari keinginan etnis Serbia yang beragama 

Khatolik untuk menghilangkan etnis Albania yang beragama Islam. Semenjak 

                                                           
15 Regina Melati, 2011, Keberhasilan Intervensi NATO dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Kosovo 

Pada Masa Kepemimpinan Slobodan Milosefic, Skripsi, Malang : Jurusan Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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kepemimpinan Slobodan Milosevic yang berasal dari etnis Serbia membuat konflik 

kedua etnis ini semakin memanas. Milosevic melakukan berbagi cara untuk 

menyingkirkan etnis Albania mulai dari disahkannya amandemen UUD Republik 

Serbia yang menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada dibawah pengawasan 

Republik Serbia sampai terjadinya pembantaian etnis Albania oleh Serbia sehingga 

menyebabkan jatuhnya korban dan banyaknya pengungsi. Konflik yang terjadi 

membawa pengaruh terhadap kestabilan kawasan. Maka dari itu, AS dan sekutunya 

mengirim NATO ke Kosovo atas dasar intervensi kemanusian untuk menghentikan 

bentuk penindasan negara atas warga negaranya. 

Jadi, Penelitian Regina Melati membahas tentang peran NATO yang berubah 

fokus orientasinya dari kemanan tradisional kepada keamanan non tradisional 

yangmana salah satunya isu etnis. Konflik etnis di Kosovo dianggap sebagai 

pelanggaran HAM terhadap etnis Albania sehingga NATO berperan untuk 

menghentikan penindasan tersebut dengan melakukan intervensi ke wilayah 

tersebut. Tulisan ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis tentang 

peran baru NATO dan pergeseran makna ancaman dari tradisional ke non 

tradisional bagi NATO pasca Perang Dingin. Namun tulisan ini mengacu kepada 

konflik etnis di Eropa sedangkan penelitian penulis mengenai kepentingan NATO 

di wilayah Asia Pasifik. Tulisan ini termasuk jenis penelitian eksplanatif dengan 

teory Human Intervantion sedangkan jenis penelitian penulis berbertuk eksplanatif 

dengan teori Rezim Internasional. 

Penelitian Kedua merupakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perluasan 

Keanggotaan NATO ke Eropa Timur terhadap Kebijakan Putin terhadap Georgia” 
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oleh Erry Mega Herlambang yang merupakan seorang mahasiswa Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 

tahun 2012.16 

Erry Mega Herlambang dalam penelitiannya mengatakan bahwa tujuan utama 

dibentuknya NATO sebagai bentuk collective security ialah untuk membendung 

pengaruh Uni Soviet. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni 

Soviet membuat NATO bertransformasi menjadi bentuk yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan tujuan NATO untuk membendung pengaruh Soviet telah tercapai. 

NATO menjaga eksistensinya supaya tidak collapse seperti Pakta Warsawa dengan 

cara meredefinisi visi dan misi NATO mengenai pergeseran makna dan ukuran 

ancaman yang akan mengancam NATO. Munculnya beberapa konflik di Eropa  

yang kemudian diikuti kemunculan isu keamanan tradisional seperti isu terorisme, 

Humanitarian Intervention, Cyber Crime Threat dan perdagangan Narkoba 

dianggap sebagai ancaman baru bagi NATO. Selain itu, bentuk baru NATO lebih 

menekankan kepada komitmen demokrasi dimana perluasan anggota diluar 

kawasan trans atlantik untuk memperluas keamanan kolektif salah satunya dengan 

Georgia. 

Kedatangan NATO ke Eropa Timur hanya bertujuan untuk perluasan 

keamanan kolektif agar tidak menimbulkan konflik maupun krisis di wilayah 

Eropa. Namun, hal tersebut dianggap sebagai Ancaman bagi Rusia. Rusia yang 

merupakan negara yang terlahir pasca runtuhnya Uni Soviet beranggapan bahwa 

                                                           
16 Erry Mega Herlambang, 2012, Pengaruh Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur 

terhadap Kebijakan Putin terhadap Georgia, Skripsi , Malang: Jurusan Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiah Malang 
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NATO akan melemahkan pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur. Maka dari itu, 

Rusia mengambil kebijakan terkait kedatangan NATO ke Eropa Timur dengan cara 

mempertimbangkan untung dan ruginya terhadap negara berdasarkan pilihan dan 

tingkah laku actor pengambilan kebijakannya yangmana tidak lain adalah presiden 

Rusia Vladimir Putin. 

Jadi, Penelitian Erry Mega Herlambang membahas tentang arah baru 

kebijakan NATO yang berfokus kepada perluasan anggota NATO diluar kawasan 

Trans-Atlantik sebagai implikasi dari komitmen NATO terhadap demokrasi. 

Namun, perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur dianggap sebagai ancaman 

bagi Rusia. Tulisan ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis tentang 

perluasan keanggotaan NATO diluar wilayah Trans Atlantik. Namun, pada tulisan 

ini NATO memperluas keanggotaannya ke Eropa Timur sedangkan dalam 

Penelitian Penulis NATO memperluas kekuasaannya ke Asia Pasifik. Selain itu, 

Tulisan ini berbentuk eksplanatif dengan Poliehuristic Theory sedangkan pada 

penelitian penulis berbentuk eksplanatif dengan teori Rezim Internasional. 

Penelitian Ketiga merupakan penelitian yang berjudul “Peran NATO dalam 

International Seccurity Assistance Force (ISAF) di Afganisthan” oleh Mohammad 

Ilham Laonga yang merupakan seorang mahasiswa Jurusan Hubungan 

Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang tahun 2015.17 

Mohammad Ilham Laonga dalam penelitiannya menjelaskan bahwa setelah 

berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, NATO memiliki peran baru 

                                                           
17 Mohammad Ilham Laonga , 2015, Peran NATO dalam Internatinal Seccurity Assistance Force ( 

ISAF ) di Afganisthan, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiah 

Malang 
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dalam menjaga keamanan anggotanya yaitu dengan memerangi terorisme dan 

poliferasi senjata nuklir. Hal tersebut kurang mendapat perhatian dari anggota 

NATO dikarenakan tidak adanya ancaman terorisme dan poliferasi nuklir yang 

mengancam di wilayah Atlantik Utara. Namun, setelah peristiwa 9/11 dimana dua 

gedung kebanggaan AS di bom oleh teroris kemudian melatarbelakangi NATO 

untuk fokus terhadap peran barunya yaitu war on terrorism dan membuat proposal 

terhadap AS untuk menginvasi Afghanistan. Hal ini dikarenakan berdasarkan 

artikel 5 dalam perjanjian NATO menyatakan serangan terhadap salah satu anggota 

NATO merupakan serangan terhadap anggota NATO yang lain. Selain itu, 

peristiwa 9/11 dimotori oleh kelompok Al- Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin 

Laden yangmana kelompok ini diduga memiliki kaitan dengan Taliban di 

Afghanistan. Adanya keterkaitan antara Al-Qaeda dengan Taliban dan kenyataan 

bahwa Afghanistan merupakan sarang teroris membuat PBB membentuk ISAF. 

ISAF dibentuk untuk memperkokoh dan melatih pasukan keamanan dan kepolisian 

di Afghanistan. 

Selain membentuk ISAF, PBB juga mengirim NATO untuk memerangi 

terorisme dan meruntuhkan rezim yang berkuasa pada saat itu di Afghanistan yaitu, 

Taliban.  Setelah tergulingnya rezim Taliban di Afghanistan membuat keamanan di 

Afghanistan kurang stabil sehingga dibutuhkan apa yang dinamakan keamanan 

komperhensif. NATO dan ISAF berperan dalam menciptakan keamanan 

komperhensif dengan cara menopang pemerintahan yang masih lemah, 

menstabilkan kembali perekonomian dan kehidupan sosial yang bebas dari 

ancaman bahaya serta membangun kembali infrastruktur yang telah rusak. 
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Jadi, Penelitian Mohammad Ilham Laonga membahas tentang perubahan 

peran NATO setelah Perang Dingin yangman lebih fokus kepada keamanan non 

traditional seperti memerangi terorisme dan ancaman poliferasi nuklir.  Peristiwa 

9/11 membuat NATO semakin fokus untuk memerangi terorisme dimana dalam 

tulisan ini NATO bersama ISAF berperan dalam memerangi terorisme serta 

menggulingkan rezim Taliban di Afghanistan. Tulisan ini memiliki sedikit 

kesamaan dengan penelitian penulis mengenai peran NATO setelah berakhirnya 

Perang Dingin. Namun, Penelitian ini berfokus kepada peran NATO dalam 

memerangi terorisme di Afghanistan sedangkan penelitian penulis berfokus pada 

peran NATO dalam menciptakan kestabilan di Asia Pasifik dengan strategi Pivot 

to Asia. Tulisan ini deskriptif dengan konsep keamanan comparative sedangkan 

penelitian penulis menggunakan eksplanatif dengan teori Rezim Internasioanal. 

Penelitian Keempat merupakan penelitian yang berjudul “Transformasi 

Kebijakan NATO (North Atlantic Treaty Organization) Dalam Penanganan 

Ancaman Non Tradisional (Studi Kasus: The 2010 New Strategic Concept)” oleh 

Muhammad Nur Setia Budi Irwan yang merupakan seorang mahasiswa Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin, Makasar tahun 2017.18 

Muhammad Nur Setia Budi Irwan dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

NATO merupakan rezim yang dibentuk dengan tujuan utamanya ialah 

peacekeeping bagi negara-negara Anggotanya dari pengaruh komusisme Uni 

                                                           
18 Muhammad Nur Setia Budi Irwan,  2017, Transformasi Kebijakan NATO (North Atlantic Treaty 

Organization) Dalam Penanganan Ancaman Non Tradisional (Studi Kasus: The 2010 New Strategic 

Concept ), Skripsi, Makasar : Jurusan  Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin 
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Soviet pada Masa Perang Dingin. Namun, Pasca Perang Dingin NATO dan 

runtuhnya Pakta Warsawa membuat NATO merubah peran fungsionalnya. Hal ini 

dikarenakan Pasca Perang Dingin ancaman yang muncul tidak lagi mengenai 

konflik antar negara, genjatan senjata atau apa yang biasa disebut sebagai keamanan 

tradisional. 

Setelah berakhirnya Perang Dingin ancaman yang muncul bersifat non 

tradisional seperti, terorisme, pembajakan dan kejahatan Cyber.  Sebagai respond 

dari isu-isu tersebut NATO dan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian 

dunia NATO kemudian merubah kebijakan strateginya untuk menghadapi ancaman 

non tradisional melalui The 2010 New Strategy Concept NATO. 

Jadi, Muhammad Nur Setia Budi Irwan dalam penelitiannya membahas 

mengenai perubahan kebijakan strategi NATO pasca Perang Dingin untuk 

mengatasi ancaman non tradisional melalui The 2010 New Strategic Concept 

NATO. Dalam penelitian ini Muhammad Nur Setia Budi Irawan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan konsep Military Alliance, Liberal Institusionalis, dan 

Konsep ancaman non tradisional. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan 

penelitian penulis tentang peran baru NATO dalam dunia Internasional. Namun, 

penelitian penulis lebih menekankan kepada kepentingan NATO dalam 

menjalankan peran barunya di Asia Pasific dengan jenis penelian eksplanatif dan 

teori Rezim Internasional. 
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Penelitian Kelima merupakan penelitian yang berjudul “Kebutuhan Uni 

Eropa terhadap Instistusi Keamanan: Peran NATO di Era Kontemporer” oleh 

Probo Darono Yakti dalam Jurnal Hubungan Internasional tahun 2016.19 Prabo 

Dayono Yakti dalam penelitiannya mengatakan bahwa NATO merupakan 

organisasi regional yang diciptakan pada saat perang dingin dengan 3 tujuan  yaitu, 

menghalau ekspansionisme Uni Soviet, mencegah kebangkitan militerisme 

nasionalis di Eropa melalui kehadiran Amerika Utara, dan mendorong integrasi 

politik eropa. Namun setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, 

NATO mengalami perubahan tujuan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan NATO di 

Yugoslavia dimana NATO terlibat langsung dalam perang sipil yang terjadi disana 

serta membantu Slovania dan Kroasia meminta referendum untuk menjadi negara 

independen. 

Selain itu, hal tersebut juga dipicu oleh peristiwa  terorisme 9/11 yang terjadi 

di Amerika Serikat yang kemudian mengubah paradigma yang sudah ada dan 

membuat NATO kemudian berfokus kepada keamanan yang bersifat low politic 

terutama terorisme. Adanya ancaman baru seperti terorisme kemudian membuat 

NATO mengalami perluasan ruang lingkup dan keluar dari kawasannya. Kehadiran 

NATO di Libya sebagai bentuk bahwa NATO telah mengalami perubahan orientasi 

dalam tujuan dan ruang lingkup. 

Perubahan tujuan dan ruang lingkup NATO yang sudah tidak berfokus pada 

keamanan negara-negara Eropa dan kawasan Atlantic Utara membuat negara-

                                                           
19 Probo Darono Yakti , Kebutuhan Uni Eropa terhadap Instistusi Keamanan : Peran NATO di Era 

Kontemporer , Jurnal Hubungan Internasional , Tahun, IX , No, 1 ( Januari - Juni 2016 ) 
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negara Uni Eropa membutuhkan organisasi keamanan regional lain yang 

independen untuk mewujudkan kepentingannya. Hal ini dikarenakan terdapat 

ancaman baru di Eropa seperti gelombang imigran dari Suriyah. Gelombang 

imigran yang meningkat ke negara-negara Eropa dapat menyebabkan berbagai 

ancaman seperti meningkatnya kriminalitas, ketegangan social yang dan lain-lain.  

Namun, disisi lain Uni Eropa tidak dapat berpisah dengan NATO dikarenakan 

adanya ancaman dari Rusia yang selalu berusaha untuk melakukan balancing 

dengan Amerika Serikat dan berusaha untuk menguasai Eropa. Oleh karena itu, Uni 

Eropa dan NATO tetap menjalin kerjasama melalui  EU-NATO Declaration on 

European Security and Defence Policy (ESDP) yang ditandatangani di Brussel, 16 

Desember 2002. 

Jadi, Prabo Dayono Yakti membahas mengenai perubahan arah tujuan NATO 

setelah runtuhnya Uni Soviet dimana peristiwa 9/11 yang merupakan titik awal 

NATO merubah fokusnya baik dalam hal tujuan dan ruang lingkup. NATO tidak 

secara penuh berfokus pada Eropa melainkan kepada negara-negara lain di kawasan 

lain yang mengalami permasalahan keamanan. Pada satu sisi Uni Eropa 

membutuhkan organisasi keamanan regional baru yang dapat mewujudkan 

kepentingannya. Akan tetapi, disisi lain Uni Eropa tidak bisa lepas dari NATO 

dikarenakan adanya ancaman Rusia dan NATO dianggap sebagai organisasi 

keamanan yang paling compatible untuk menjaga keamanan Eropa. Penelitian ini 

memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis dimana NATO pengalami 

pergeseran dalam hal isu yang dibahas dan ruang lingkupnya. Namun, Penelitian 

ini mengacu pada alasan Uni Eropa tidak dapat berpisah dengan NATO. Sedangkan 
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penelitian penulis berfokus pada alasan NATO menjalankan strategi Pivot to Asia. 

Penelitian ini menggunakan teori Neorealisme. Sedangkan penelitian penulis 

menggunakan teori Rezim Internasional. 

Penelitian Keenam merupakan penelitian yang berjudul “Sikap Rusia 

Terhadap Perluasan NATO ke Eropa Timur”. Penelitian ini ditulis oleh Wayan 

Ulandari, seorang mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas 

Muhammadiyah Malang, tahun 2015.20 

Wayan Ulandari dalam penelitiannya mengatakan bahwa NATO merupakan 

pakta pertahanan yang dibentuk untuk menjaga keamanan Eropa Barat baik dalam 

hal kebebasan dan keamanan anggota-anggotanya. NATO juga dibentuk untuk 

membendung kekuatan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Uni Soviet 

membentuk Pakta Warsawa untuk mengimbangi kekuatan NATO. Dua pakta 

pertahanan saling memperebutkan pengaruh di dunia dengan meningkatkan 

kapasitas militer mereka. Namun, pada tahun 1991 Uni Soviet dan Pakta Warsawa 

runtuh yang kemudian menjadikan NATO satu-satunya pakta pertahanan di dunia. 

Runtuhnya Uni Soviet membuat NATO secara perlahan memperluas ruang 

lingkupnya dengan memperluas keanggotaannya ke Eropa Timur. Hal ini 

menjadikan NATO lebih kuat dan mengganggu pengaruh Rusia di Eropa Timur. 

Rusia merupakan negara pecahan Uni Soviet yang masih memiliki pengaruh 

dan kekuatan yang besar di Eropa terutama di Eropa Timur. Perluasan keanggotaan 

NATO ke wilayah Eropa Timur mengancam posisi Rusia di wilayah tersebut. 

                                                           
20 Wayan Ulandari, 2015, Sikap Rusia Terhadap Perluasan NATO ke Eropa Timur,  Skripsi, Malang 

: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 
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NATO dapat dikatakan sedang berusaha melemahkan pengaruh Rusia dan 

membuatnya terisolasi secara geopolitik.  Hal ini mendapat respon negative dan 

kecaman dari Rusia. 

Jadi, Wayan Ulandari dalam penelitiannya membahas mengenai NATO yang 

keluar dari ruang lingkupnya. Pada awalnya NATO merupakan pakta pertahanan 

yang berfokus pada kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun, setelah 

runtuhnya Uni Soviet melakukan perluasan ruang lingkup ke Eropa Timur melalui 

perluasan keanggotan dengan negara-negara eks Uni Soviet dan Pakta Warsawa. 

Hal ini membuat NATO semakin kuat dan berpengaruh di Eropa dan mengganggu 

pengaruh Rusia di Eropa Timur.  Penilitian ini memiliki sedikit kesamaan terhadap 

penelitian penulis yaitu NATO melakukan perluasan anggota diluar kawasannya 

yang berdampak terhadap bertambahnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki 

NATO. Namun, Penelitian ini lebih berfokus pada respon rusia terhadap perluasan 

NATO di Eropa Timur. Sedangkan Penelitian penulis lebih berfokus pada perluasan 

NATO di Asia Pasivic dalam strategy Pivot to Asia. Penelitian Ini menggunakan 

Kerangka pemikiran Konsep Geopolitik dan Heart Land Theory. Sedangkan 

penelitian penulis menggunakan kerangka pemikiran Rezim Internasional. 

Penelitian Ketujuh merupakan penelitian yang berjudul Kebijakan Pertahan 

Rusia dan Dampaknya Terhadap NATO” oleh Sri Rahyuni, seorang mahasiswa 

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin, 2012.21 Sri 

Rahyuni dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keamanan dan pertahanan 

                                                           
21 Sri Rahyuni, 2012, Kebijakan Pertahan Rusia dan Dampaknya Terhadap NATO, Skripsi, 

Makassar : Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddi 
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merupakan sebuah tolak ukur sebuah negara dalam menjaga eksistensinya. Sistem 

pertahanan yang kuat dapat memberikan pengaruh yang besar dalam perpolitikan 

global. Setiap aktor berusaha mencapai kepentingannya dengan melakukan upaya 

peningkatan nasional seperti militer. Aktor dapat meningkatkan nasionalnya 

dengan cara kerjasama internasional atau membentuk aliansi. Seperti halnya 

dengan negara-negara yang tergabung dengan NATO. Pada masa perang dingin 

negara-negara bergabung dengan NATO untuk mencari perlindungan dengan 

membentuk pertahanan bersama. Pada awalnya anggota NATO terdiri dari Eropa 

Barat dan Amerika Utara. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, NATO melakukan 

perluasan keanggotaan ke Eropa Timur. Hal ini mendapatkan respon yang baik bagi 

beberapa negara eks Pakta Parsawa tersebut kecuali Rusia. 

Rusia merupakan negara pecahan Uni Soviet yang paling besar dan memiliki 

pengaruh di Eropa Timur. Rusia mengalami kebangkitan militer setelah 

kepemimpinan Vladimir Putin. Rusia berusaha untuk merebut pengaruh dan 

menjadi Hegemoni di Eropa Timur dengan cara merangkul semua negara pecahan 

Uni Soviet. Namun, Perluasan keanggotaan yang dilakukan NATO ke Eropa Timur 

menjadi kendala bagi Rusia untuk merebut Kekuasaannya terlebih lagi NATO telah 

membangun basis militer di Eropa Barat dan Eropa Timur. Perluasan NATO di 

wilayah pecahan Uni Soviet menjadikan NATO pakta pertahanan yang dominan di 

daratan Eropa bahkan Internasional. Perluasan yang dilakukan NATO mengubah 

batas-batas ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Hal ini dikarenakan dalam 

perkembangannya banyak negara bekas pecahan Uni Soviet yang kemudian 

bergabung dengan NATO. Perluasan NATO mendapat respon berupa kecaman dan 
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pengeluaran kebijakan pertahanan oleh Rusia karena dianggap telah mengancam 

eksistensinya di Eropa Timur. 

Jadi, Penelitian Sri Rahyuni membahas tentang perluasan keanggotaan 

NATO kepada negara bekas pecahan Uni Soviet di Eropa Timur. Perluasan NATO 

tersebut mendapat respon negative dari Rusia karena dianggap telah mengancam 

eksistensinya di Eropa Timur. Perluasan yang dilakukan NATO dengan mendapat 

respon berupa kecaman serta kebijakan pertahanan oleh Rusia. Penelitian ini 

memiliki sedikit persamaan dengan penulis dimana NATO melakuakan perluasan 

yang kemudian menyebabkan perluasan dalam ruang lingkupnya. Namun, 

Penelitian ini lebih berfokus kepada respon Rusia terhadap perluasan yang 

dilakukan NATO dengan mengeluarkan kebijakan pertahanan. Sedangkan 

penelitian penulis berfokus pada pengaruh perluasan lingkup NATO dalam strategi 

Pivot to Asia. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir Konsep Pertahanan 

Keamanan, Konsep Perimbangan Kepentingan, Konsep Dampak. Sedangkan 

penulis menggunakan teori Rezim Internasional. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian dan 

Teori 

Hasil 

1. Skripsi : 

Keberhasilan 

Intervensi NATO 

dalam Menyelesaikan 

Konflik Etnis Kosovo 

Pada Masa 

Kepemimpinan 

Slobodan Milosevic 

 

Oleh : Regina Melati 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Human 

Intervantion 

-NATO bertransformasi 

menyesuaikan isu-isu baru 

yang muncul 

-Keamanan sudah tidak 

lagi 

mengenai persenjataan 

melainkan kepada rasa 

takut 

akan kelaparan, 

kemiskinan, 

HAM, teroris, polusi, dls 

-Konflik Etnis di Kosovo 

membuat NATO 

mengambil 

peran dalam  menghentikan 

penindasn HAM atas 

Albania 

dengan cara Intervensi 

Kemanusiaan. 

2. Skripsi : 

Pengaruh Perluasan 

Keanggotaan NATO 

ke Eropa Timur 

terhadap Kebijakan 

Putin terhadap 

Georgia 

 

Oleh : Erry Mega 

Herlambang 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

Poliheuristic 

Theory 

-NATO melakukan 

perluasan 

keanggotaannya diluar 

Trans 

Atlantik sebagai implikasi 

dari 

komitmennya terhadap 

demokrasi pasca 

berakhirnya 

Perang Dingin 

-NATO memperluas 

keanggotaannya ke Eropa 

Timur 

dengan merekrut Georgia 

dan 

Ukraina 

-NATO dianggap sebagai 

ancaman 

bagi Rusia 

-Rusia dibawah 

kepemimpinan 
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Putin membangun 

persenjataan 

nuklir untuk membendung 

kekuasaan NATO di Eropa 

Timur 

3. Skripsi : 

Peran NATO dalam 

Internatinal Seccurity 

Assistance Force 

(ISAF) di Afganisthan 

 

Oleh : Mohammad 

Ilham Laonga 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Konsep Keamanan 

Komperhensif 

-NATO melakukan invasi 

ke 

Afghanistan sebagai 

respond 

atas peristiwa 9/11 di AS 

-Peristiwa 9/11 melatar 

belakangi Strategi NATO 

Out 

of Area 

-ISAF merupakan suatu 

kerjasama yang dibentuk 

PBB 

untuk melatih pasukan 

keamanan dan kepolisian di 

Afghanistan 

-Misi NATO dan ISAF 

untuk 

merekonstruksi dan 

pembangunan di 

Afghanistan 

4. Skripsi : 

Transformasi 

Kebijakan NATO 

(North Atlantic Treaty 

Organization) Dalam 

Penanganan Ancaman 

Non Tradisional 

(Studi Kasus: The 

2010 New Strategic 

Concept) 

 

Oleh : Muhammad 

Nur Setia Budi Irwan 

 

Universitas 

Hasanuddin 

Military Alliance, 

Liberal 

Institusionalis, 

Konsep Ancaman 

Non Tradisional 

-Berakhirnya Perang 

Dingin 

merubah makna  

peacekeeping 

yang di pegang NATO dari 

keamanan tradisional ke 

keamanan non tradisional 

-Pasca Perang Dingin 

muncul 

isu-isu baru yaitu isu non 

tradisional yang meliputi 

terorisme, pembajakan, dan 

kejahatan cyber 

-NATO memperbarui 

kebijakannya sebagai 

respond 

terhadap ancaman baru 

dunia 

melalui The 2010 New 

Strategic Concept  NATO 
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5. Jurnal : 

Kebutuhan Uni Eropa 

terhadap Instistusi 

Keamanan : Peran 

NATO di Era 

Kontemporer 

 

Oleh : Prabo Dayono 

Yakti 

 

 

 

Neorealisme -NATO mengalami 

perubahan 

Dalam hal tujuan. Hal ini 

dapat 

dilihat dari tindakan NATO 

di 

Yugoslavia. 

-NATO juga mengalami 

Perubahan ruang lingkup. 

Hal 

ini dapat dilihat dari 

tindakan 

NATO dalam memerangi 

Terorisme di Libya. 

-Uni Eropa membutuhkan 

organisasi keamanan 

regional 

yang lain untuk memenuhi 

-kepentingannya. Namun 

disisi 

lain tidak dapat lepas dari 

NATO dikarenakan adanya 

Ancaman dari Rusia. 

6. Skripsi : 

Sikap Rusia Terhadap 

Perluasan NATO ke 

Eropa Timur 

 

Oleh : Wayan 

Ulandari 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Geopolitik dan 

Heart Land Theory 

-Setelah runtuhnya Uni 

Soviet 

NATO memperluas 

keanggotaannya ke Eropa 

Timur 

-NATO semakin kuat dan 

memiliki pengaruh di 

Eropa 

-Rusia merasa terancam 

dengan 

keberadaan NATO 

-Rusia mengecam 

perluasan 

keanggotaan NATO di 

Eropa 

Timur 

7. Skripsi : 

Kebijakan Pertahan 

Rusia dan Dampaknya 

Terhadap NATO 

 

Oleh : Sri Rahyuni 

 

Konsep Pertahanan 

Keamanan, Konsep  

Perimbangan 

Kepentingan, 

Konsep Dampak 

-NATO melakukan 

perluasan 

di Eropa Timur setelah 

runtuhnya 

Uni Soviet 

-Perluasan yang dilakukan 

NATO 
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Universitas 

Hasanuddin 

menjadikan NATO pakta 

pertahanan dominan di 

daratan 

Eropa bahkan 

Internasional. 

-Rusia mengecam 

perluasan 

NATO di Eropa Timur 

dengan 

mengeluarkan Kebijakan 

Pertahanan. 

8. Skripsi : 

Transformasi NATO 

dan Pengaruhnya  

dalam Kebijakan 

Pivot to Asia 

 

Oleh  : Rahmatul 

Haqiqi 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Teori Rezim 

Internasional 

-Terjadi perubahan 

orientasi 

dalam NATO setelah  

runtuhnya 

Uni Soviet 

-NATO mengalami 

pertambahan 

kekuatan dilihat dari 

banyaknya 

negara-negara eks Pakta 

Warsawa 

yang bergabung dalam 

NATO 

-NATO menjalankan 

strategi Out 

of Area sebagai perluasan 

ruang 

lingkup 

-NATO pivot to Asia 

sebagai 

bentuk dari perubahan yang 

terjadi dalam NATO baik  

dalam 

hal kekuatan, ruang 

lingkup, 

bentuk organisasi dan 

mode 

alokasional 

 

 

Jadi, beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan 

penelitian penulis berdasarkan 3 kategori yaitu, berdasarkan perubahan tujuan 

NATO serta perubahan isu Internasional, berdasarkan perluasan keanggotaan 
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NATO, dan berdasarkan perubahan isu, tujuan serta ruang lingkup dalam NATO. 

Selain persamaan, penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penulis dalam hal 

teori dan ruang lingkup pembahasan. Penulis menawarkan kerangka pemikiran baru 

yaitu, teori rezim internasional dalam perspektif perubahan dalam rezim dengan 

ruang lingkup pembahasan Asia Pasifik. 

1.5    Landasan Teori 

1.5.1Teori Rezim Internasional 

Menurut Stephen Krasner “Rezim merupakan sekumpulan prinsip, norma, 

aturan dan pengambilan keputusan secara implisit atau eksplisit dimana terdapat 

harapan para aktor didalamnya.”22 Pada suatu rezim, prinsip, norma, aturan dan 

pengambilan keputusan merupakan komponen yang memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Prinsip dan norma dalam suatu rezim bersifat statis berbeda halnya dengan 

peraturan dan pengambilan keputusan yang bersifat dinamis. Apabila prinsip dan 

norma suatu rezim mengalami perubahan hal tersebut akan memiliki dampak 

terhadap rezim itu sendiri. Prinsip dan norma sulit untuk dibedakan sehingga hal 

tersebut menimbulkan perdebatan mengenai definisi dari prinsip dan norma suatu 

rezim. Perbedaan pendapat tersebut berdampak terhadap penafsiran stabilitas dan 

perubahan suatu rezim. Perubahan suatu rezim tersebut seringkali terjadi seiring 

bervariasinya kasus-kasus dalam studi hubungan internasional dimana perubahan 

tersebut dapat dijelaskan melalui 4 cara:23 

                                                           
22 Beth Simmon and Stephen Haggard,1987, Theories of International regimes. International 

Organization 41, no. 3 dalam 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_TheoriesInternational.pdf?sequenc

e=2 Diakses (25/03/2017, 07.48 WIB) hal. 493 
23 Ibid., hal. 496 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_TheoriesInternational.pdf?sequence=2
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_TheoriesInternational.pdf?sequence=2
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Pertama, Transformasi rezim berdasarkan kekuatan atau power. Menurut 

Morgenthau power atau kekuatan secara umum merupakan kemampuan seorang 

aktor untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor lain.24 Selain itu, power juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan atau 

untuk mencapai output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan 

eksternal yang berubah.25 Namun, berbeda halnya dengan rezim. Power dalam 

rezim diukur dari tingkat kepatuhan anggotanya. Kepatuhan anggota dalam rezim 

tersebut dapat dilihat dari kerelaan anggotanya untuk mencegah kepentingan 

pribadi jangka pendeknya bertabrakan dengan kepentingan rezim. 

Kedua, transformasi rezim berdasarkan bentuk organisasi.  rezim terbagi 

menjadi 2 yaitu rezim yang tidak diikuti organisasi internasional dan rezim yang 

diikuti organisasi internasional. Rezim yang tidak diikuti organisasi merupakan 

rezim yang hanya dapat meminta negara berbagi informasi dan mencegah negara 

anggotanya untuk tidak melakukan tindakan tertentu seperti memproduksi polusi 

berlebihan, melakukan penangkapan ikan berlebihan, dan melakukan uji coba 

nuklir. Sedangkan Rezim yang diikuti organisasi internasional merupakan rezim 

formal dimana dalam rezim tersebut terdapat struktur birokrasi dan dewan yang 

mengatur.26  

Rezim Formal minimal memiliki beberapa lembaga administratif untuk 

tujuan penyelesaian sengketa, mengumpulkan, mengawasi dan berbagi informasi. 

                                                           
24 Mochtar Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi , Jakarta : PT 

Pustaka LP3ES Indonesia, Hal. 18 
25 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2014, Pengantar Hubungan 

Internasional , Bandung : PT Remaja Rosdakarya Hal. 13 
26 James E. Dougherty and Robert L Pfaltzgraff, JR, 2001, Contending Theories of International 

Relation : A Comprehensive Survey, Boston :  Addison Wesley Longman hal. 528 
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Salah satu contohnya ialah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan rezim formal dimana 

UE memiliki struktur seperti Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa 

untuk menyelesaikan sengketa, berbagi informasi dan lain sebagainya. Sebuah 

rezim formal dapat mengalami perubahan baik dalam struktur maupun sistem 

organisasinya sesuai kondisi rezim pada saat itu. Misalnya dalam hal mengambil 

keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah rezim dapat diambil secara 

musyawarah maupun secara voting. Uni Eropa sebagai rezim yang memiliki badan 

organisasi menggunakan pengambilan keputusan sesuai isu yang dibahas sehingga 

hal tersebut dapat berubah. 

Ketiga, tranformasi rezim berdasarkan Ruang Lingkup. Ruang lingkup suatu 

rezim merujuk kepada Isu yang akan dibahas oleh rezim tersebut. Ruang lingkup 

ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan suatu rezim. Hal ini 

dikarenakan kesalahan dalam menentukan ruang lingkup dapat berdampak fatal 

terhadap rezim tersebut sehingga dalam menentukan ruang lingkup rezim harus 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan di dapat ketika membahas 

suatu isu. 

Isu yang dibahas dalam suatu rezim seringkali merupakan isu yang sama 

hanya saja organisasi kadang mengkorelasikan dua isu yang berbeda dimana dua 

isu tersebut memiliki keterkaitan yang jauh bahkan tidak memiliki kaitan apapun 

untuk menciptakan kepatuhan.27 Misalnya isu keamanan dimana isu ini sering 

dikaitkan dengan isu lain seperti isu lingkungan sehingga kerusakan lingkungan 

                                                           
27 Citra Hennida, 2015, Rezim dan Organisasi Internasional:Interasksi Negara, Kedaulatan, dan 

Institusi Multilateral, Malang : Intrans Publishing hal 31 
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dianggap dapat mengancam keamanan. Hal ini kemudian melahirkan Protokol 

Kyoto yang menyebabkan negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut 

secara suka rela menurunkan emisinya dan bagi negara yang tidak meratifikasinya 

secara suka rela menyumbangkan sejumlah uang untuk negara-negara yang 

memiliki hutan untuk mencapai keamanan bersama.  Selain itu, Isu seringkali 

dimanipulasi untuk menciptakan kerjasama seperti peristiwa 9/11 dimana suatu 

peristiwa pengeboman pada dua gedung AS dapat dimanipulasi menjadi isu 

bersama yang kemudian melahirkan istilah “War on Terorism”. Pengkolerasian dua 

isu yang berbeda dan tidak berkaitan serta isu yang seringkali dimanipulasi 

membuat suatu rezim mengalami perubahan dalam ruang lingkup. 

Keempat, Transformasi rezim berdasarkan mode alokasional. Mode 

alokasional merupakan cara seorang actor dalam mengalokasikan sumber daya. 

Rezim melakukan pengalokasian sumber daya dengan 2 cara, yaitu secara langsung 

dan tidak langsung. Rezim yang mengalokasikan sumber daya secara langsung 

ialah rezim otoriter. Rezim otoriter ini mengalokasikan sumber daya dengan 

mengambil alih sumber daya tersebut dan menuntut otonomi yang memiliki 

potensial dan lebih luas dalam struktur organisasi. Contonya ialah peran IMF dalam 

menyeimbangkan antara pembayaran dan pendanaan suatu rezim. Sedangkan rezim 

yang mengalokasikan sumber daya secara tidak langsung biasanya rezim yang 

berorientasi pasar. Rezim ini mengalokasikan sumber daya dengan cara mendukung 

pengalokasion sumber daya yang bersifat pribadi dengan cara mencegah kontrol 

negara, menjamin hak kepemilikan dan memfasilitasi kontrak pribadi. 
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Berdasarkan penjelasan diatas rezim dapat melakukan transformasi melalui 4 

cara. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai transformasi 

NATO berdasarkan 2 dari 4 cara yang sudah dijelaskan diatas yaitu, berdasarkan 

ruang lingkup dan bentuk organisasi. Dalam penelitian ini, NATO menjalankan 

pivot to Asia dikarenakan terjadinya pergeseran isu pasca berakhirnya perang 

dingin yang disertai dengan manipulasi isu terkait terorisme sebagai sebuah 

ancaman bersama membuat NATO mengalami perubahan orientasi dimana hal 

tersebut berdampak terhadap perubahan ruang lingkupnya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari strategi NATO Out of Area. Perubahan ruang lingkup dalam NATO 

berdampak terhadap bentuk organisasinya. Hal ini dikarenakan bervariasinya kasus 

yang disebabkan oleh berubahnya isu keamanan menyebabkan NATO harus 

melakukan perubahan struktur dan system kelembagaannya sesuai kondisi pada 

masa itu. 

Asia merupakan negara yang menjadi tatanan baru dunia karena 

perkembangan ekonomi, teknologi, dan militer yang pesat. Selain itu, Hadirnya 

China sebagai New Emerging Power membuat wilayah ini seringkali mengalami 

konflik terutama pada kasus sengketa wilayah. NATO sebagai rezim keamanan 

merasa bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan wilayah tersebut. Dengan 

demikian kebijakan NATO dalam memperluas pengaruhnya ke Asia itu terjadi 

dikarenakan adanya transformasi dalam rezim NATO itu sendiri yaitu Transformasi 

dalam ruang lingkup yang mempengaruhi bentuk organisasinya. Teori ini dipahami 

untuk menjelaskan mengapa suatu rezim mengalami transformasi. 

 



30 
 

 

1.6     Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel dan Level Analisis 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan level analisa Korelasionis. Hal 

ini dikarenakan Pengaruh Transformasi NATO dalam kebijakan Pivot to Asia 

sebagai unit eksplanasi dan Kebijakan NATO pivot to Asia sebagai unit analisa 

berada pada level yang sama yaitu, system. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif dimana penelitian ini 

menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan pertanyaan dasar 

“mengapa”. Pada penelitian ini, penulis mencoba memeriksa hubungan antara dua 

variable yang diteliti dengan membuat hipotesa yang mana hipotesa tersebut belum 

diuji kebenarannya. Pada penelitian ini penulis mencoba memeriksa hubungan 

antara pengaruh transformasi NATO terhadap kebijakannya Pivot to. 

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penulis ialah dengan library research dimana data-

data yang penulis gunakan merupakan data sekunder. Data-data tersebut meliputi 

buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan sumber-sumber internet seperti website 

resmi, e-news dan lain- lain yang dianggap relevan. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan metode deduktif dimana penulis melihat suatu 

fenomena terlebih dahulu lalu mencarikan teori yang tepat untuk menjelaskan 

fenomena tersebut. Seperti pada penulisan ini, penulis melihat NATO Pivot to Asia 
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sebagai sebuah fenomena dan penulis memakai teori rezim internasional khususnya 

transformasi rezim untuk menjelaskan fenomena tersebut. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian memberikan batasan materi dan waktu agar tidak 

melebar dari materi yang akan diteliti, yaitu : 

a.Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji isu yang membawa NATO 

menjalankan strategi Pivot to Asia, bentuk kerjasama NATO dalam 

strateginya untuk Pivot Asia dan Kepentingan yang dibawa NATO dalam 

strateginya Pivot to Asia. 

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu penelitian ini yaitu 1991 – 2013. Pada tahun 1991 

NATO mengalami pergeseran orientasi yang berdampak terhadap 

transformasi dalam NATO itu sendiri. Pada tahun 2013 NATO melaksanakan 

kebijakan Pivot to Asia. 

1.7    Hipotesa 

Kebijakan NATO dalam menjalankan Pivot to Asia disebabkan oleh adanya 

transformasi dalam NATO itu sendiri. Transformasi tersebut meliputi transformasi 

dalam hal ruang lingkup dan bentuk organisasi. Transformasi NATO dalam hal 

ruang lingkup ialah ketika NATO mereview Alliance Strategic Concept 1991 pasca 

berakhirnya perang dingin untuk mengikuti perubahan ancaman dalam lingkungan 

internasional yang kemudian menghasilkan kebijakan “Out of Area Operation”. 
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Selain mereview Alliance Strategic Concept 1991, NATO juga 

mengembangkan NATO Strategic Consept 1999 yang kemudian mengalami 

perubahan menjadi New Strategic Consept 2010. Adanya New Strategic Consept 

dalam NATO membuat NATO melakukan integrasi lebih kuat dan memperluas 

wilayah operasinya. Perubahan ruang lingkup dalam NATO mempengaruhi 

perubahan bentuk organisasinya. hal ini dilihat dari berubahnya Administrative 

Structure serta Command Structure NATO pasca perang dingin dikarenakan 

perluasan wilayah NATO yang disebabkan oleh perubahan ruang lingkup.  

Dalam Penelitian ini NATO memperluas wilayah operasinya ke Asia dengan 

melakukan pivot to Asia diduga karena ingin membentuk NATO ASIA atau 

menyebarkan nilai-nilai yang dianutnya dengan mencoba menstabilkan kawasan 

tersebut. Namun, Penulis beranggapan NATO pivot to Asia karena ada transformasi 

dalam NATO itu sendiri baik dalam hal ruang lingkup dan bentuk organisasinya. 

1.8    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan dijabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah , 

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode 

penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data-data yang berkaitan dengan penelitian dimana data-data 

tersebut terbagi atas beberapa sub bab yang akan membahas mengenai Asia Pasifik 

sebagai tatanan baru dunia, gambaran umum NATO, dan Pivot to Asia. 
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BAB III : ANALISIS 

Bab ini berisi hasil analisa dan jawaban dari rumusan masalah yang terbagi 

atas beberapa sub bab mengenai transformasi NATO dalam konteks ruang lingkup 

dan transformasi NATO dalam konteks bentuk organisasi. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya 
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