
 

IR 101: The First Great Debate (Realism vs. Idealism/Utopianism) 

Dalam perjalanan keilmuannya, Hubungan Internasional sebagai sebuah studi terkenal dengan 

berbagai kontestasi, kontradiksi, dan penemuan lainnya yang memupuk studi Hubungan 

Internasional seperti sekarang ini. Serangkaian kejadian tersebut juga diawali dengan adanya 

perdebatan kronologis yang dikenal dengan Great Debates. Dalam artikel IR 101 ini, kita akan 

membahas mengenai perdebatan pertama dalam Hubungan Internasional yaitu perdebatan 

antara Realisme vs. Idealisme/Utopianisme.  

 

Realisme Klasik Secara Historis  

Secara historis, realisme sebelum menjadi ranah analisis dalam studi hubungan internasional 

memiliki sejarah panjang. Realisme sebagai landasan pemikiran telah ada sejak zaman Yunani 

Kuno dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti: Thucydides; Niccolo Machiavelli; dan filsuf 



hukum dan politik abad ke-17 di Inggris yaitu Thomas Hobbes.1 Tokoh-tokoh ini terkenal sebagai 

tokoh pemikiran Realisme Klasik.  

 

Thucydides sebagai sejarawan Yunani Kuno mengasumsikan bahwa hubungan antar bangsa 

merupakan sebuah konflik dan kompetisi yang secara alamiah tidak dapat terhindarkan.2 

Thucydides merujuk pada situasi antar negara-kota pada zaman Yunani Kuno yaitu peradaban 

budaya-bahasa Hellas dan kekaisaran non-Yunani di sekitarnya seperti Macedonia atau Persia, 

yang mana kebanyakan dari negara-kota ini potensinya tidak setara.3 Situasi dimana beberapa 

negara berkekuatan besar seperti: Athena, Sparta, dan Persia, serta negara berkekuatan kecil 

seperti: kepulauan kecil di laut Aegean menghasilkan ketidaksetaraan yang menyebabkan secara 

alamiah mereka masing-masing berkompetisi dan beradaptasi dengan hal tersebut.4 Kompetisi 

ini dilihat oleh Thucydides sebagai inti dari karakter alamiah suatu negara, sehingga semua 

negara baik besar maupun kecil harus mampu mengatur sendiri dan beradaptasi dengan keadaan 

alamiahnya.  

Bentuk-bentuk adaptasi alamiah suatu negara ditentukan oleh keputusan atau pembuat 

kebijakan dalam suatu negara dengan landasan bahwa setiap keputusan akan memberikan 

konsekuensi bagi berdirinya negara tersebut. Landasan pemikiran realisme seperti ini terkenal 

dalam studinya mengenai Perang Peloponnesia (431-404 SM).5 

 

Machiavelli menilai bahwa nilai politik tertinggi suatu negara (republik) merupakan kebebasan 

nasional atau kemerdekaan, yang mana hal tersebut dapat diwujudkan dengan dijalankannya 

tanggung jawab setiap penguasa untuk selalu berupaya mencari kekuatan, mempertahankan 

kepentingan negaranya, serta menjamin kelangsungan hidup negaranya.6 Melalui tulisannya Il 

Principe atau Sang Pangeran, Machiavelli menanamkan pemikiran realisme berupa kewajiban-
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kewajiban para pemimpin untuk selalu bertindak demi mempertahankan negaranya dengan 

mengesampingkan nilai-nilai moralitas, sehingga setiap pemimpin bisa saja bertindak sesuai 

prinsip moral, dan di lain waktu dapat bertindak melawan prinsip moral.7  

 

Thomas Hobbes dalam pemahamannya mengenai hubungan internasional melihat bahwa dunia 

memiliki keadaan alami dimana terdapat konflik atau peperangan antar setiap manusia melawan 

manusia lainnya, yang mana hal ini menyebabkan adanya rasa tidak aman yang terus menerus 

terhadap satu sama lain.8 Untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut, setiap manusia dapat 

membalikkan rasa takutnya dengan membuat perjanjian keamanan yang dapat menjamin 

keselamatan masing-masing dimana situasi ini dikenal dengan security dilemma. Menurut 

Hobbes, keadaan alami yang menciptakan security dilemma membuat perdamaian permanen 

mustahil terwujud, sehingga hanya perdamaian dalam negara lah yang dapat terwujud.9 

 

Prinsip Realisme Politik 

Ketiga pandangan realisme klasik diatas merupakan awal dari pemikiran realisme dalam 

hubungan internasional. Pemikiran realisme dalam kehidupan politik dikemas oleh Hans J. 

Morgenthau sebagai enam prinsip realisme politik: (1) politik berakar pada sifat alami manusia 

yang self-centered, self-regarding, dan self-interested; (2) politik tidak dapat diarahkan kepada 

moralitas; (3) kepentingan nasional didasari fakta alamiah sifat manusia yang haus akan 

kepentingan dan selalu berubah-ubah; (4) etika hubungan internasional merupakan etika politik 

dan bukan etika moralitas pribadi; (5) realisme menentang pemikiran bahwa bangsa tertentu 

dapat menentang ideologinya pada bangsa lain, yang mana hal ini mengancam keamanan 

internasional; (6) seni bernegara bagi realisme merupakan aktivitas sederhana mengenai 

ketidaksempurnaan manusia yang bersifat pesimistik secara alami.10 

 

Kemunculan Perspektif Idealisme 
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Berbeda dengan pemikiran realisme, pemikiran idealis hadir sebagai counter theory yang  

berfokus pada jaminan kedamaian dan kebebasan bagi setiap individu yang diwujudkan melalui 

kerjasama untuk mencapai tujuan berasama.11 Adapun nilai nilai liberalisme ini baru diakui 

sebagai sebuah pemikiran dalam studi Hubungan Internasional pada tahun 1910-an ketika 

Wilson Woodrow, seorang Presiden Amerika Serikat mengemukakan ide untuk membangun 

institusi internasional yang menjamin perdamaian dunia yaitu Liga Bangsa Bangsa. Namun, 

sebelum masuk ke dalam penjelasan tersebut, perlu diketahui bahwa pemikiran liberalisme telah 

lama ada dan dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu : John Locke (1632-1704), Immanuel Kant 

(1724- 1804), Jeremy Bentham (1748-1832). Pemikiran dari tokoh tokoh ini selanjutnya dikenal 

dengan liberalisme klasik. 12 

 

John Locke di dalam bukunya yang berjudul The Second Treaties of Government mengemukakan 

prinsip rule of law  yang kemudian menjadi salah satu fondasi dasar pemikiran liberalism. Dimana 

negara sebagai lembaga konstitusional (constitutional state) memiliki kewajiban untuk 

menetapkan dan menegakkan aturan hukum yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup, 

kebebasan, serta atas kepemilikan properti.13 Kewajiban ini ditetapkan dalam kontrak sosial 

antara negara dan rakyat. Selain itu, negara dalam interaksinya dengan negara lain menerapkan 

prinsip saling percaya serta saling menghormati. Sikap negara ini kemudian diperluas oleh Jeremy 

Bentham dengan istilah hukum internasional.14 Bentham percaya bahwa setiap hukum 

internasional pada dasarnya berada dalam kepentingan constitutional states sehingga negara-

negara ini senantiasa memperhitungkan etika hukum ketika berinteraksi dengan negara-negara 

lainnya.15  Selanjutnya, argumen ini dikembangkan  oleh Immanuel Kant, di dalam bukunya yang 

berjudul Towards Perpetual Peace (1795). Kant mengemukakan bahwa dunia dengan negara-

negara konstitusional hanya dapat dicapai melalui interaksi antar negara yang berdasarkan rule 
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of law.16 Ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya teori democratic peace, yaitu negara-

negara yang menerapkan nilai demokratis akan cenderung lebih damai dan terhindar dari konflik 

dibandingkan dengan negara yang sistem monarki atau otoritarian.17 

 

Pada tahun 1900-an, Wilson Woodrow mengangkat nilai nilai liberalisme dan mengungkapkan  

bahwa World must be safe for democratic.18 Persaingan antar negara memang tidak dapat 

dihindari, namun dapat diantisipasi dengan meningkatkan kerjasama. Woodrow menuangkan 

beberapa poin penting yang dikenal dengan 14 Points19. Inti dari poin tersebut yaitu : (1) No more 

secret diplomacy, agreement must be open for public. Ini yang kemudian akan membentuk trust 

terhadap masing masing negara dan mengurangi situasi prisoner's dilemma; (2) Kebebasan untuk 

berlayar, hambatan untuk perdagangan harus dihapuskan serta penggunaan persenjataan harus 

dibatasi. Sehingga dengan meningkatnya kerjasama perdagangan dapat menurunkan 

probabilitas terjadinya perang antar negara dikarenakan untuk menjaga hubungan ekonomi yang 

telah dibentuk; (3) Dibentuknya institusi berdasarkan perjanjian bersama antar negara untuk 

menjadi penjamin keamanan negara negara kecil maupun besar. Yang kemudian ini menjadi 

landasan terbentuknya organisasi internasional seperti Liga Bangsa Bangsa untuk menjaga 

perdamaian dunia,  World Trade Organization, the International Monetary Fund dan the World 

Bank untuk mengatur kerjasama internasional ekonomi setiap negara. 

 

Asumsi Perspektif Liberalisme 

Berikut beberapa poin penting oleh pemikiran liberalism yang sekaligus menjadi kritik pada 

pemikiran realis klasik20: (1) Universal Ethic, dimana negara negara masih percaya dan memiliki 

standar hukum yang sama; (2) Peace is Better than War. Perang adalah tindakkan jahat/immoral, 
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selayaknya perang dilakukan hanya sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan sebuah konflik; 

(3) Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bermoral baik. Jikalaupun ada manusia 

yang jahat, hal tersebut disebabkan karena pengaruh lingkungan serta sosial yang buruk21; (4) 

Aktor dalam studi hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara, namun juga pada 

individu/masyarakat. 

 

Kritik Realisme terhadap Liberalisme 

Realisme kembali bangkit dalam keilmuan hubungan internasional ditunjukkan dengan 

kegagalan idealisme dalam memastikan perdamaian dunia melalui Liga Bangsa-Bangsa, 

khususnya krisis yang terjadi sekitar tahun 1930 an. Ide-ide realisme dikemas oleh E.H Carr yang 

melihat asumsi idealisme dalam hubungan internasional sebagai fantasi belaka.22 

  

Buku yang diterbitkan oleh Carr yang berjudul The Twenty Years Crisis diketahui sebagai buku 

pionir yang menekankan gagasan kontestasi antara realisme dan utopianisme. Carr secara jelas 

melabeli para akademisi dan peneliti berhaluan idealis sebagai utopian.23 Melalui karyanya, 

terdapat tiga gagasan yang dikemukakan Carr dalam menentang asumsi idealisme, yaitu: (1) 

idealisme terlalu melihat kepada “visionary projects” dibandingkan fakta dari sebab dan akibat; 

(2) idealisme terlalu meninggikan hukum dan moralitas sehingga melupakan peran dari 

kekuasaan; (3) kegagalan para utopian untuk mengakui bahwa kepentingan universal itu tidak 

lebih hanyalah sebuah bentuk promosi dan pembelaan terhadap status quo tertentu.24 Dari 

ketiga gagasannya yang menentang asumsi idealisme tersebut, Carr menekankan bahwa mimpi-

mimpi idealisme tidak melihat hubungan internasional sebagai realita bahwa setiap aktor yang 

terlibat didalamnya selalu memiliki kepentingan masing-masing yang dapat menciptakan konflik 

internasional, Carr juga menilai bahwa para utopian terlalu mengabaikan realita dari kontestasi 
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kekuasaan untuk memimpikan perdamaian.25  

 

Kesimpulan 

Hingga saat ini, tidak ada penentuan pemikiran apa yang memenangkan perdebatan pertama ini. 

Hal tersebut dikarenakan pengertian istilah great debate pada studi hubungan internasional 

bukanlah fokus pada mengeliminasi salah satu pemikiran, namun untuk membagi jenis pemikiran 

serta memperkaya perspektif dalam memahami isu/ fenomena internasional. 
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