
IR 101: Pengenalan Studi Hubungan Internasional
Sejak dahulu. dunia dipenuhi oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Sebagai

makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Perkembangan

manusia yang terus bertambah jumlahnya kemudian akan membentuk komunitas

atau peradaban. Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem dan aturan untuk

mengatur cara hidup bermasyarakat manusia, Peninggalan sejarah panjang

peradaban manusia menjadi saksi sejak dahulu kehidupan manusia tidak bisa lepas

dari sistem politik.
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Politik tanpa disadari sudah terbentuk sejak sebelum masehi. Misalnya saja di Yunani

Kuno, mulai tahun 450 SM sudah ada pemikiran tentang negara. Kebudayaan lain1

seperti India dan Cina terdapat peninggalan tulisan tentang politik dan sudah ada

kira-kira 500 SM. Sementara itu di Indonesia juga terdapat peninggalan yang

membahas kenegaraan contohnya Negarakertagama yang ditulis pada zaman

kerajaan Majapahit sekitar abad 13 dan 15 SM.

Politik sendiri terbagi dua jenis, yaitu: (1) politik domestik yang ruang lingkupnya

sistem politik dalam negara itu sendiri seperti lembaga hukum, pemimpin di negara

tersebut dari yang terendah dan tertinggi, dll; (2) politik luar negeri yang ruang

lingkupnya antar negara. Selain itu terdapat juga organisasi internasional yang terdiri

dari berbagai negara. Dalam mayoritas studi di Indonesia menyebut nama studi ini

merupakan ilmu hubungan internasional.

Pengertian Hubungan Internasional

Charles A. McClelland mendefinisikan hubungan internasional merupakan studi

tentang hubungan negara satu dengan lainnya dan dengan organisasi internasional

dan entitas subnasional tertentu (misalnya, birokrasi, partai politik, dan kelompok

kepentingan). Termasuk juga terkait dengan sejumlah disiplin ilmu lain, seperti ilmu2

politik, geografi, sejarah, ekonomi, hukum, sosiologi, psikologi, dan filsafat.

Sementara itu menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen hubungan internasional

merupakan studi interaksi dan hubungan antar negara termasuk hal-hal yang terkait

dengan kegiatan dan kebijakan pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi

2 https://www.britannica.com/topic/international-relations diakses pada Minggu, 29 Agustus 2021
pukul 21.16

1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 5
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internasional, serta perusahan multinasional. Berdasarkan pengertian kedua ahli3

tersebut, penulis menyimpulkan hubungan internasional merupakan disiplin ilmu

yang mempelajari interaksi antar negara.

Meskipun hubungan internasional sering disebut sebagai cabang dari ilmu politik,

hubungan internasional juga dipelajari oleh pakar sejarah dan pakar ekonomi. HI

juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat

(etika internasional). Sehingga dapat disimpulkan bahwa HI merupakan inquiry (riset

empiris) interdisipliner,

Tujuan Studi Hubungan Internasional

Pada awalnya studi Hubungan Internasional didirikan bertujuan untuk mencegah

peperangan dan menciptakan perdamaian. Hal ini dapat ditilik ke belakang ketika

terjadinya World War I (1914-1918) yang terjadi karena adanya miskomunikasi,

mispersepsi, dan miskoordinasi antar negara-negara di Eropa, karena saat itu,

hubungan antar negara belum terlalu intensif, baik hubungan diplomatik maupun

hubungan konsuler, sehingga melahirkan asumsi negatif antar negara yang pada

akhirnya bermuara pada ketegangan, konflik, dan peperangan. Kehadiran Ilmu

Hubungan Internasional pada saat itu dibentuk untuk menghilangkan asumsi-asumsi

negatif antar negara dengan cara mempererat kerjasama antar negara melalui

hubungan diplomatik. Artinya, perang dapat dicegah dan perdamaian dapat

diciptakan apabila antar negara terdapat komunikasi, koordinasi, kerjasama serta

interaksi yang konstruktif. Saat itu, belum ada disiplin studi yang mempelajari

tentang hubungan negara dalam rangka mencegah peperangan dan menciptakan

perdamaian. Bermula dari Inggris, ilmu Hubungan Internasional berkembang ke

3 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan
Pendekatan, trans. Dadan Suryadipura, Pancasari Suyatiman, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal
4
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wilayah Eropa, kemudian menjalar ke Amerika Serikat. Di wilayah Amerika, studi

Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian,

berkembang ke wilayah negara-negara Dunia Ketiga, seperti Amerika Latin, Asia, dan

Afrika, termasuk ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Mengapa kita perlu mempelajari ilmu hubungan internasional? alasannya adalah

karena seluruh penduduk dunia dibagi kedalam komunitas yang sistem politiknya

berbeda-beda, negara merdeka yang mempengaruhi cara manusia hidup.

Negara-negara tersebut membentuk sistem internasional. yang kemudian

mengglobal.4

Aktor Dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan internasional terdapat aktor-aktor yang berperan di dalamnya.

Aktor dalam HI merupakan pihak-pihak yang saling berinteraksi dalam arena

internasional baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lain

sebagainya. Aktor dalam Hubungan Internasional dikategorikan dalam dua subjek

yaitu negara dan non-negara yang terdiri dari Intergovernmental Organizations

(IGO), Non-Governmental Organizations (NGO), Multi-National Corporation (MNC)

dan Individu.5

Negara

Negara dalam arena internasional bukanlah satu-satunya aktor, namun dianggap

sebagai aktor utama, khususnya dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan. Hal

ini didasarkan pada asumsi bahwa negara merupakan aktor yang paling rasional dan

5 R. Viotti. Internasional Relations and World Politics. (University of Denver : Library of Congress
Cataloging). Hal. 6-15.

4 Ibid, hal 5
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juga memiliki otonomi dalam satu wilayah. Hal ini dikarenakan negara memiliki

rakyat, wilayah yang berdaulat serta memperoleh pengakuan dari negara lain.

Intergovernmental Organizations (IGO)

Aktor selanjutnya yaitu organisasi pemerintahan yang dapat bersifat bilateral,

trilateral seperti IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle),

multilateral seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization). IGO juga terbentuk

berdasarkan wilayah regional seperti ASEAN, Uni Eropa, Uni Afrika, dan organisasi

antar pemerintah ini juga dapat bersifat universal seperti PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa).

Non-Governmental Organizations (NGO)

Aktor lainnya yaitu organisasi non pemerintah atau biasa disebut dengan NGO.

Dalam sejumlah literatur, organisasi non-pemerintah terbagi atas empat jenis,

diantaranya NGO yang bergerak dalam sektor ekonomi seperti MNC atau korporasi

multinasional yang berprofit seperti Toyota, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Kedua

transnasional NGO non-profit yang bergerak di sektor politik, ekonomi, lingkungan,

sosial seperti Greenpeace dan Amnesty Internasional. Ketiga terdapat NGO yang

bergerak dibidang kemanusiaan seperti Human Right Watch yang berkontribusi

dalam hak asasi manusia. Terakhir ada organisasi non-pemerintah yang berbasis

kelompok bersenjata yang memiliki peran dalam agenda politik maupun ekonomi di

suatu negara. Kehadiran organisasi non-pemerintah dalam tataran internasional

dapat dipahami sebagai organisasi/kelompok yang mempengaruhi kebijakan di suatu

negara. Sehingga, peran organisasi non-pemerintah atau NGO tidak seluas peran

negara.

Individu
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Aktor terakhir dalam hubungan internasional adalah individu. Suatu negara

dijalankan oleh seorang pemimpin yang memberikan kontribusi yang sangat besar

dalam merumuskan suatu kebijakan dan tindakan dalam arena internasional. Salah

satu contoh adalah adanya Apartheid yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam

mengakhiri perbudakan dan diskriminasi terhadap orang-orang berkulit hitam.

Kesimpulan

Ilmu hubungan internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari

interaksi antar negara dan merupakan bagian dari ilmu politik. Tidak mutlak ilmu

politik saja, hubungan internasional juga berkaitan terhadap disiplin ilmu lain. Sistem

dunia yang penuh dengan masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan hidup

dalam suatu negara menjadikan ilmu hubungan internasional perlu kita pelajari dan

pahami. Ilmu hubungan internasional sendiri awal mula kemunculannya untuk

mencegah peperangan dan mencapai perdamaian dunia. Hingga sekarang tujuannya

masih sama namun terdapat juga tujuan lainnya. dalam ilmu HI terdapat aktor yang

berperan yaitu negara, IGO, NGO, individu, dll.
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