
 

IR 101 : Konstruktivisme  

Kemunculan Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional  

Konstruktivisme termasuk paradigma baru dalam studi hubungan internasional, berbeda 

dengan paradigma klasik Hubungan Internasional yang sudah lama. Kemunculan 

konstruktivisme tidak lepas dari fenomena The Great Debate dalam studi hubungan 

internasional. Konstruktivisme merupakan hasil dari Great Debate keempat, walaupun pada 

beberapa rujukan konstruktivisme dijelaskan sebagai hasil Great Debate ketiga karena 

beberapa pemikir menolak perdebatan antara Neorealist, Neomarxist dan Neoliberalist. 

Namun dalam tulisan ini akan merujuk Great Debate keempat kepada perdebatan akademis 

kaum Rationalist dan Reflectivist. 

 

Great Debate antara Rationalist dan Reflectivist, perdebatan ini bermula pada 1980-an. 

Robert Keohane menyebutkan kemunculan pendekatan baru  yang  diberi label “Reflectivist” 



oleh Keohane.1 Konstruktivisme kemudian  menjadi garis utama perdebatan melawan 

kelompok pemikir rasionalis. Konstruktivisme dilihat sebagai jembatan antara perdebatan 

tradisi pemikiran HI yang dibasiskan kepada sejarah dan tradisi pemikiran HI yang bertumpu 

pada pendekatan scientific dari nature science.2 Perdebatan antara traditionalist yang 

bertumpu pada interpretasi sejarah dan behaviouralist yang bertumpu pada metode nature 

science yang berakar dari semangat positivisme sebenarnya adalah dampak dari perdebatan 

filosofis yang lebih mendasar.  

 

Walaupun konstruktivisme  merupakan paradigma baru dalam hubungan internasional, 

namun konstruktivisme memiliki akar keilmuan yang lebih dalam. Konstruktivisme dapat 

dilacak pada abad 18, filsuf italia bernama Giambattista Vico berpendapat bahwa, dunia alam 

dibuat oleh tuhan, tetapi sejarah dunia dibuat oleh manusia.3 Konstruktivisme dalam 

hubungan internasional salah satunya dipelopori  oleh Nicholas Onuf dengan tulisan World of 

Our Making, dalam tulisan tersebut Onuf menyampaikan pengetahuan ada di dalam 

konstruksi sosial dan peneliti tidak pernah ada dalam posisi netral karena ide dan peristiwa 

bukan fenomena independen.4  Hal ini berbeda dengan anggapan kelompok positivis dimana 

peneliti berada diluar realita objek yang diteliti. 

 

Pada awal kemunculannya konstruktivisme dianggap sebagai paradigma alternatif yang 

berusaha menjelaskan fenomena–fenomena yang lebih spesifik dalam hubungan 

internasional. namun belakangan konstruktivisme berusaha menjawab semua fenomena 

hubungan internasional, termasuk fenomena–fenomena mainstream dalam hubungan 

internasional yang  biasa dijawab oleh pemikiran arus utama hubungan internasional, yaitu; 

realisme dan liberalisme. Usaha ini dapat dilihat melalui pemikir konstruktivis Alexander 
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Wendt yang berpendapat tentang anarki hubungan antar negara yang menentang pemikiran 

neoliberalis terkait anarki di hubungan internasional. 

 

Asumsi dasar Konstruktivisme  

Konstruktivisme berbeda dengan paradigma hubungan internasional kebanyakan, 

konstruktivis keluar dari kebiasaan pemikir hubungan internasional yang fokus pada hal 

materil, justru konstruktivis melihat pengaruh terbesar ada dalam ide, pemikiran, dan 

keyakinan dari setiap aktor hubungan internasional. Konstruktivisme adalah pendekatan 

empiris yang fokus pada ide intersubjektif dalam mendefinisikan hubungan internasional.5   

Untuk itu konstruktivisme menentang keinginan ilmu sosial untuk menandingi ilmu alam, 

konstruktivisme menolak penilaian pandangan kebenaran objektif dalam menganalisa 

aktor/agen hubungan internasional. ilmuwan sosial bagi pemikir konstruktivis tidak bisa 

menemukan “kebenaran akhir “ setiap saat, pemikir konstruktivis juga mengklaim setiap 

temuan pemikiran konstruktivis tidak memiliki kepastian dan bukan sebuah kebenaran akhir.6  

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa subjektivitas adalah salah satu asumsi dasar dari arus 

pemikiran konstruktivis. Menurut Guzzi yang merefleksikan pandangan konstruktivis, 

terdapat dasar prinsip penting dalam konstruktivisme, “sebagai klaim epistemologis, 

pengetahuan dibangun secara sosial; sebagai klaim ontologis, realitas sosial dikonstruksi; 

sebagai klaim reflektif, pengetahuan dan realitas saling mempengaruhi.“7 Bagian ini banyak 

mendapat kritik yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

 

Penekanan konstruktivisme pada ide dan norma yang dikonstruksikan secara sosial membuat 

aliran ini berpandangan setiap tindakan dari aktor hubungan internasional sangat bergantung 

pada shared idea daripada faktor lingkungan yang dianggap given oleh kelompok arus utama 

hubungan internasional. Melalui kacamata  konstruktivisme setiap gagasan yang dikeluarkan 

sangat dinamis dan bebas dari gagasan arus utama hubungan internasional. contohnya adala 
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sistem anarki bagi konstruktivisme adalah akibat dari ide bersama dan pola interaksi dari 

aktor. Konstruktivisme beranggapan ide bersama tentang keadaan sistem internasional yang 

anarki juga dibentuk oleh asumsi power dari pemikiran arus utama hubungan internasional 

yang mempengaruhi tingkah laku para aktor hubungan internasional,8 karena tidak ada 

kepastian sejak awal negara menerapkan self-help pada keamanan negara mereka. Self-help  

dianggap merupakan akibat dari konstruksi ide bersama dan interaksi antar aktor yang 

dipengaruhi ide bersama tersebut. 

 

Komponen utama dari konstruktivisme adalah relativitas, subyektifitas dan keterbukaan. bagi 

konstruktivisme realita yang ada sangat beragam dan konstruktivis berusaha memahami 

realita dalam keilmuan terus menerus, menghasilkan kesimpulan yang beragam. 

Konstruktivisme mencapai kesimpulan melalui dialektika yang terbuka sehingga 

memungkinkan memahami fenomena secara lebih luas. 9  

 

Bagi konstruktivisme memahami norma dan shared idea yang berkembang di antara aktor 

hubungan internasional adalah faktor penting dalam memahami tindakan aktor hubungan 

internasional. Interaksi dari aktor hubungan internasional tidak bisa hanya dipahami melalui 

tindakan para aktor. Pendapat kelompok positivis (seperti liberalisme dan realisme) dalam 

hubungan internasional hanya berdasarkan tindakan aktor,contoh seperti konsep 

kepentingan nasional tidak didorong hanya oleh tindakan aktor yang saling bereaksi, namun 

juga dipengaruhi oleh ide secara signifikan. Contoh dari alexander wendt adalah bahwa 

Amerika Serikat tidak merasakan ancaman terhadap 500 nuklir yang dimiliki Britania Raya, 

namun merasa terancam terkait 5 senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara.10 Keyakinan 

terhadap Britania Raya dan sikap waspada terhadap Korea Utara merupakan ide bersama 

yang dikonstruksikan secara sosial  oleh aktor–aktor terkait. Pemikiran dari Alexander Wendt 
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menjadi salah satu gagasan yang paling berpengaruh dalam konstruktivisme di hubungan 

internasional. 

 

Alexander Wendt 

Bagian utama dari pendapat Wendt adalah penolakan terhadap posisi neorealis. Bagi pemikir 

neorealis, negara mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka inginkan bahkan sebelum 

mereka berinteraksi dengan negara lainnya. Bagi Wendt, interaksi dengan negara lain lah 

yang menciptakan dan menginstansiasi suatu struktur identitas dan kepentingan. Negara 

ingin bertahan dan aman, kedua teori menyetujui hal ini. Namun, kebijakan seperti apa yang 

akan dikeluarkan atau apakah negara akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan 

kekuatan atau cukup dengan kekuatan yang telah dimiliki? Wendt berpendapat bahwa 

pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan mempelajari identitas dan kepentingan yang 

terbentuk dari interaksi antar negara.  

Wendt mengkategorikan identitas dalam empat tipe yaitu perorangan atau korporasi, tipe, 

peran dan kolektif. Identitas perorangan atau korporasi meliputi perngorganisasian diri, 

struktur homeostatis yang membedakan aktor dari entitas lain. Identitas tipe mengacu pada 

sebuah kategori atau label sosial yang sesuai untuk orang-orang yang memiliki kesamaan satu 

atau lebih karakteristik, dalam bidang penampilan, perilaku, sikap, nilai, keahlian, 

pengetahuan, pendapat, pengalaman, kesamaan historis dan lain-lain. Identitas peran 

bergantung pada kebudayaan, identitas peran tidak didasari oleh atribut intrinsik. Sehingga, 

mereka hanya berhubungan dengan atribut lainnya.11 Identitas kolektif menganggap 

hubungan antara diri sendiri dan lainnya sebagai kesimpulan logikal. Identitas kolektif 

merupakan kombinasi unik dari identitas peran dan identitas tipe.12 

 

Menurut pemikir neorealis, anarki pada akhirnya mengarah pada self-help. Namun, menurut 

Wendt anarki tidak perlu mengarah ke self-help, diperlukan penelitian lebih lanjut akan 
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interaksi diskursif antar negara untuk menemukan ‘budaya anarki’ yang berkembang di 

antara mereka. Menurut Wendt terdapat tiga tipe ideal dari anarki yaitu Hobbesian, Lockean, 

dan Kantian.13 Dalam kebudayaan Hobbesian, negara memandang satu sama lain sebagai 

musuh; logika dari anarki Hobbesian adalah ‘war of all against all’. Dalam kebudayaan 

Lockean, negara memandang satu sama lain sebagai rival, tapi masih terdapat batasan 

dimana, negara-negara tidak berusaha untuk melenyapkan negara lain, mereka mengakui hak 

keberadaan dari negara lain. Dalam kebudayaan Kantian, negara memandang satu sama lain 

sebagai teman, dan mendukung satu sama lain jika terdapat ancaman dari pihak ketiga.14  

 

Dapat dilihat bahwa menurut Wendt, ide dan interaksi sosial yang secara fundamental 

membentuk kekuatan material dan kepentingan negara. Dengan begitu, permusuhan dan 

perlombaan senjata bukanlah hasil tak terelakkan dari anarki. Negara-negara yang berada 

dalam sistem yang anarkis dapat memiliki kemampuan militernya masing-masing dan dilihat 

sebagai ancaman terhadap satu sama lain namun, tidak sepenuhnya memunculkan 

permusuhan dan perlombaan senjata. Interaksi sosial antar negara dapat juga mengarah pada 

budaya anarki yang lebih ramah dan bersahabat.15 

 

Martha Finnemore 

Berbeda dengan Wendt yang fokus pada interaksi antar negara dalam sistem internasional 

dan mengabaikan peran faktor domestik, Martha Finnemore mengajukan variasi konstruktivis 

lain. Menurut Finnemore, identitas dan kepentingan negara tidak dilihat dari interaksi antar 

negara namun, berfokus ada norma dari masyarakat internasional dan bagaimana norma ini 

mempengaruhi kepentingan dan identitas negara. Perilaku negara didefinisikan oleh 

kepentingan dan identitas. Identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan 

internasional yaitu, norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional. 

Norma-norma masyarakat internasional ditransmisikan melalui organisasi internasional. 
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Organisasi internasional membentuk kebijakan nasional dengan cara ‘mengajarkan’ negara-

negara kepentingan seperti apa yang seharusnya mereka miliki.16  

 

Analisa dari Finnemore mencakup tiga buah studi kasus. Studi kasus pertama, adopsi birokrasi 

kebijakan sains setelah tahun 1955, berpendapat bahwa UNESCO telah mengajarkan negara-

negara bagaimana cara mengembangkan birokrasi sains. UNESCO berhasil menyebarkan 

gagasan bahwa, untuk menjadi negara modern beradab diperlukan birokrasi kebijakan sains.  

 

Studi kasus kedua, penerimaan negara-negara terhadap norma-norma peperangan yang 

didasari aturan, argumen dari studi kasus ini adalah bahwa organisasi internasional bersifat 

instrumental dalam mempromosikan norma humanitarian dalam peperangan dan dalam 

kasus ini organisasi internasional yang berperan adalah International Committee of the Red 

Cross atau ICRC. Dalam pendekatan konstruktivis, kasus ini termasuk kasus sulit karena ICRC, 

dalam area yang dianggap neorealis sebagai area yang kritikal terhadap kepentingan nasional, 

dapat mendorong norma baru yaitu perilaku yang sesuai bagi negara beradab dalam 

peperangan.  

 

Studi kasus ketiga, negara menerima batasan kedaulatan ekonomi dengan mengizinkan 

prioritas redistribusi di atas nilai produksi, membahas mengenai penerimaan dari negara 

berkembang terhadap pengurangan kemiskinan sebagai norma kebijakan ekonomi utama. 

Finnemore berpendapat bahwa perubahan normatif pada awal tahun 1970-an, dimana 

peningkatan kesejahteraan melalui redistribusi ekonomi menjadi tujuan utama dari kebijakan 

ekonomi, didorong oleh Bank Dunia. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, menurut Martha 

Finnemore, norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi internasional dapat 

dengan tegas mempengaruhi pedoman nasional dengan cara mendorong negara-negara 

untuk mengadopsi norma-norma ini dalam kebijakan nasional mereka.  
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Terkait dengan organisasi internasional, Barnett dan Finnemore berpendapat bahwa peran 

organisasi internasional jauh lebih penting dibandingkan dengan pendapat realis tradisional 

akan organisasi internasional. Organisasi internasional membantu dalam mendefinisikan 

kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara dan para aktor. Organisasi internasional 

memiliki kekuatan karena mereka mengejar tujuan sosial liberal yang dianggap menarik oleh 

aktor besar lainnya.  

 

Organisasi internasional bukan hanyalah pelayan dari negara-negara, mereka adalah aktor 

yang kuat karena mereka merupakan birokrasi yang berjanji untuk memenuhi tujuan yang 

diinginkan pihak lainnya. Tapi, walaupun kuat, organisasi tidak selalu sepenuhnya memiliki 

tujuan baik, beberapa juga memiliki kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan 

negara dan masyarakat yang seharusnya mereka dorong. 

Kritik Terhadap Konstruktivisme 

Neorealisme skeptis terhadap pentingnya norma yang dikatakan oleh konstruktivis. Para 

neorealis setuju bahwa norma itu ada namun, norma-norma ini sering kali diabaikan jika tidak 

sesuai dengan kepentingan negara-negara kuat. Neorealis juga menganggap bahwa tidak 

akan mudah bagi negara-negara untuk berteman hanya karena interaksi sosial mereka 

karena, struktur dari sistem internasional memaksa negara-negara untuk bertindak egois. 

Keadaan security dilemma yang merupakan hasil dari sistem internasiona yang anarkis 

membuat negara saling curiga satu sama lain. Dalam kondisi ini, negara terus-menerus 

mengejar sekuritas yang dimana dalam mencapai sekuritas ini, negara-negara seringkali 

curiga akan pergerakan dari negara lain.  

 

Konstruktivisme dianggap kurang menganalisis fakta bahwa negara-negara memiliki kesulitan 

dalam mendapatkan informasi yang terpercaya mengenai motif dan maksud dari negara-

negara lain. Permasalahan ini kemudian diperparah dengan adanya tipuan. Dari teori 

konstruktivisme dapat dilihat bahwa, konstruktivis sering berasumsi bahwa interaksi sosial 



yang berlangsung antar negara bersifat terbuka dan bahwa setiap negara akan bersifat 

transparan dalam menyatakan motif dan maksudnya. Sedangkan pada kenyataannya, 

terdapat unsur tipu daya yang sudah lama meresap dalam hubungan antara berbagai negara. 

Salah satu contohnya adalah pada perjanjian antara Hitler dan Stalin. Sangat jelas terlihat 

bahwa perjanjian ini tidak didasari dengan maksud tulus untuk membangun kerja sama antar 

negara. Neorealis juga menganggap bahwa konstruktivis telah gagal dalam menjelaskan 

bagaimana norma terbentuk, bagaimana identitas dibentuk, dan bagaimana kepentingan 

didefinisikan, dikatakan bahwa konstruktivis tidak menjelaskan proses yang bekerja dalam 

kehidupan politik. 

 

Dapat disimpulkan bahwa, jika dibandingkan dengan neorealisme, teori konstruktivisme 

masih sangat berlawanan dan sulit untuk memunculkan celah kooperasi bagi konstruktivisme 

dan neorealisme. 
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