
 

IR 101: The 3rd Great Debate (Neorealism vs Neoliberalism) 

 

Neorealisme 

Neorealisme adalah salah satu teori dalam hubungan internasional yang cukup populer 

digunakan dalam menganalisis politik internasional. Neorealisme muncul pertama kali oleh 

Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics yang menjadi kritik dan 

pembaharuan terhadap Realisme Klasik yang menganggap bahwa sifat dasar manusia (human 

nature) adalah penyebab terjadinya peristiwa perebutan kekuasaan yang menyebabkan 

terjadinya perang di masa lalu (Mearsheimer, 2013:78). 

 

Menurut Waltz, sebuah teori harus mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai apa yang 

sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Waltz sendiri banyak terlibat dan dipengaruhi oleh 



pendekatan behavioralis dan scientific yang terjadi pada Great Debate 2 sehingga Waltz 

menegaskan bahwa dalam politik internasional perilaku negara dapat dianalisa. Adapun cara 

mengetahui bagaimana perilaku negara dapat dilihat melalui pendekatan sistem yang dilihat 

secara struktural sehingga neorealisme ini disebut juga dengan nama Realisme Struktural.  

 

Neorealisme dan Realisme? 

Ciri khas yang menjadi kritik neorealisme kepada realisme klasik adalah bahwa neorealisme 

menekankan kepada system-level analysis sementara realisme klasik berfokus kepada state-

centric. Menurut neorealisme, sistem internasional bersifat anarchy yang berarti tidak ada 

otoritas tertinggi diatas sebuah negara yang mampu mengatur relasi antar negara. Oleh karena 

itu, dalam sistem internasional yang anarki, unit (negara) merupakan aktor yang secara prinsip 

sama di dunia. Dengan demikian, kondisi sistem internasional yang anarki ini menjadi sulit 

diprediksi sebab negara tidak akan mengetahui potensi suatu negara untuk menyerang atau 

tidak. Berangkat dari pemahaman bahwa sistem internasional itu bersifat anarki, hal ini membuat 

negara paham bahwa satu-satunya yang dapat membantu negara untuk bertahan yaitu dirinya 

sendiri atau self-help.  

 

Prinsip Self-help 

Menurut Waltz, self-help adalah suatu kondisi dimana tidak satu negara pun yang menjamin 

keselamatan negara lain sehingga negara harus mengeluarkan sarana untuk melindungi dirinya 

sendiri dari negara lain (Waltz, 179:105). Kondisi alamiah ini disebut juga dengan “State of War” 

namun, bukan berarti kondisi ini meyakini bahwa negara akan terus-terusan berperang 

melainkan negara merupakan aktor penentu sebab negara memiliki kekuatan untuk 

melakukannya, sehingga dalam beberapa kondisi, perang dapat sewaktu-waktu terjadi (Waltz, 

1979:102). Situasi yang self-help juga membuat negara-negara beroperasi dengan tujuan 

bertahan hidup dan interaksi mereka dengan negara lain mencerminkan keinginan mereka untuk 

bertahan hidup. 



 

Sistem Internasional 

Dalam neorealisme, struktur sistem internasional menjadi perhatian utama sebab hal ini 

menunjukkan pola pertemanan dan permusuhan negara-negara di dalam sistem. Sistem ini 

senantiasa berupa mengikuti polaritas yang diakibatkan oleh Great Power yang berada di dalam 

sistem. Polaritas dalam sistem dapat berwujud bipolar, multipolar, maupun unipolar. Sehingga, 

dalam neorealisme Great Power menjadi aktor utama yang dapat mengubah polaritas sistem 

internasional sehingga negara-negara Great Power ini akan bersaing dalam politik internasional. 

Sebaliknya, negara-negara yang tidak termasuk Great Power dalam sistem biasanya berusaha 

untuk menjadi lebih kuat dalam meningkatkan kapabilitas negaranya dengan melakukan dua 

kebijakan yakni Balancing atau Bandwagoning. Distribusi kapabilitas negara juga mengacu pada 

konsep power yang lebih luas dan berdasarkan kepada kekuatan militer dan kemampuan untuk 

menggunakan kapabilitas militer.  

Power adalah kapabilitas material yang mampu dikendalikan oleh negara (Mearsheimer, 2013: 

78). Hal ini memastikan bahwa neorealisme sama dengan realisme klasik bahwa militer dan 

kemampuan ekonomi suatu negara menjadi penentu kualitas power negara, sehingga negara 

yang kuat adalah negara yang memiliki kualitas militer dan ekonomi yang kuat. Dengan demikian, 

dalam sistem internasional yang membedakan satu negara dengan negara yang lain dapat dilihat 

dari jumlah power mereka, selain itu kondisi power ini menjadi pilihan kebijakan luar negeri bagi 

suatu negara. 

 

Berangkat dari kondisi negara yang self-help ini membuat negara terus meningkatkan kapabilitas 

negaranya. Kondisi untuk mempertahankan diri negara ini tentunya akan diikuti oleh negara lain 

yang juga berusaha untuk meningkatkan peluang keamanan negaranya karena terdapat 

kecurigaan bahwa meningkatnya suatu kapabilitas militer suatu negara merupakan ancaman 

bagi keamanan negara lain. Kondisi ini sering disebut dengan Security Dilemma yang biasanya 

akan menciptakan lingkaran setan karena negara akan terus saling bersaing meningkatkan 



kekuatannya terhadap negara yang dianggap musuh, hal ini disebut juga dengan Balance of 

Power.  

 

Balance of Power 

Balance of Power atau perimbangan kekuatan ini memiliki tujuan untuk mencegah dominasi 

suatu negara di dalam sistem internasional. Oleh karena itu, Balance of Power  merupakan 

kondisi yang dapat terjadi secara alami maupun disengaja sebagai bagian dari strategi negara. 

Balance of Power juga menjadi salah satu cara dalam menjamin keamanan negara, namun situasi 

ini tidak pula menjamin perdamaian. Setidaknya terdapat dua cara yang dapat dilakukan suatu 

negara untuk menciptakan kondisi Balance of Power yaitu dengan Internal Balancing dan 

External Balancing. 

 

Akademisi neorealisme dalam studi hubungan internasional tidaklah selalu memahami 

neorealisme dalam kacamata yang sama. Faktanya, terdapat beberapa perbedaan mengenai 

bagaimana struktur sistem yang stabil hingga seberapa jauh negara harus menyeimbangkan 

kekuatannya terhadap negara lain agar mencapai perdamaian. Meskipun demikian, para 

akademisi ini masih dalam satu dasar yang sama bahwa sistem internasional bersifat anarki lah 

yang menjadi fokus dalam melihat perilaku negara.  

 

Adapun dua tokoh yang terkenal dari neorealisme ini yaitu Kenneth Waltz dan John Mearsheimer 

yang pemikirannya banyak dikutip oleh akademisi lain. Dihadapkan dengan situasi mengenai 

seberapa banyak negara harus terus meningkatkan kekuatannya demi menjaga keamanannya, 

menurut Waltz, negara hanya perlu meningkatkan kekuatannya sampai batas seimbang dengan 

negara lain sehingga kondisi Balance of Power dapat tercapai dan menciptakan kestabilan sistem. 

Kondisi seperti yang dikemukakan oleh Waltz ini termasuk dalam pendekatan Defensive Realism. 

Sedangkan menurut Mearsheimer negara perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin 

sehingga mampu menjadi Regional Hegemon. Hal ini dikarenakan keamanan negara hanya dapat 



terjamin jika negara tersebut menjadi hegemon di dalam suatu kawasan. Kondisi yang 

dikemukakan Mearsheimer ini termasuk dalam pendekatan Offensive Realism. Selain itu, dalam 

menentukan struktur sistem apa yang stabil dalam menjaga perdamaian, Waltz beranggapan 

bahwa struktur Bipolar menjadi pilihan yang baik, sebaliknya Mearsheimer berpandangan bahwa 

struktur sistem yang terbaik adalah struktur Balance Multipolar. 

 

Asumsi Neorealisme 

Dalam memahami neorealisme, setidaknya terdapat 5 asumsi utama yang perlu diketahui 

sehingga mampu untuk membedakannya dengan realisme klasik. Adapun asumsi tersebut yaitu 

(Jackson dan Sorensen, 2013): (1) Great Powers adalah aktor utama dalam politik internasional, 

(2) Negara bergerak dalam sistem internasional yang anarki, (3) negara-negara selalu curiga 

dengan niat negara lain, (4) tujuan utama negara adalah bertahan hidup, (5) negara adalah aktor 

yang rasional. Kelima asumsi ini tentunya perlu dielaborasi lebih mendalam lagi dengan 

memperhatikan ketelitian dan validitas perilaku negara. Terakhir, meskipun neorealisme sudah 

terkesan lama karena sudah ada sejak tahun 1979, namun teori ini masih menjadi salah satu teori 

populer sebab ia mampu menjelaskan mengenai beberapa peristiwa penting di dunia seperti 

perang dingin hingga kondisi sistem internasional sekarang yang diisi dengan peningkatan tensi 

Amerika Serikat-Cina yang dalam beberapa literatur sudah dianggap sebagai The New Cold War. 

Catatan: Beberapa akademisi yang mengikuti tradisi Neorealisme

-Jack Snyder 

-John Mearsheimer 

-Kenneth Waltz 

-Robert Jervis 

-Stephen Van Evera 

-Stephen Walt

 

Neoliberalisme 

Neoliberalisme merupakan salah satu teori hubungan internasional yang cukup populer 

bersamaan dengan neorealisme. Kelahiran neoliberalisme juga ditandai dengan peristiwa 

berakhirnya perang dingin. Neoliberalisme memiliki beberapa kesepakatan dengan neorealis 



terkait bagaimana seharusnya mengamati politik internasional, yaitu meyakini bahwa negara-

negara berada pada suatu sistem internasional yang anarki. 

 

Neoliberalisme menjadi sebuah teori yang berkesan positif dibandingkan dengan neorealisme. 

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kedua isme tersebut melihat sistem internasional yang 

anarki. Bagi neorealis, anarki akan membawa negara-negara berada pada kondisi untuk 

mempertahankan dirinya, namun bagi neoliberalis kondisi anarki ini malah membuat negara-

negara sadar bahwa negara tidak dapat bisa bertahan sendiri sehingga mereka perlu menjalin 

kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.  

 

 

 

Neoliberalisme dan Liberalisme? 

Ciri dari gaya pemikiran neoliberal ini masih memiliki dasar yang sama dengan pemikiran liberal 

yang sudah ada sebelumnya, dimana perdagangan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan 

negara sehingga mengurangi adanya potensi peperangan (Hadiwinata, 2017:90). Hal ini 

kemudian mendorong munculnya semangat komersialisme yang menekankan pada perdagangan 

antar negara dengan mempercepat arus perpindahan barang dan jasa sehingga akan semakin 

banyak negara yang percaya kerja sama di bidang ekonomi akan menggeser persaingan kekuatan 

militer dalam hubungan antar negara. Perluasan kerjasama antar negara ini akan lebih mudah 

terwujud jika negara tersebut melibatkan diri dalam berbagai organisasi internasional. 

Perspektifnya, keanggotaan dalam organisasi internasional akan memaksa setiap negara untuk 

menahan diri dan tunduk pada aturan bersama sehingga hubungan yang dilandaskan pada itikad 

baik dapat memberikan keuntungan bersama.  

 

Neoliberalisme atau juga disebut dengan liberal institusional ini cukup populer dalam 

menjelaskan bagaimana dunia setelah berakhirnya perang dingin. Kegagalan neorealis dalam 

memprediksi bahwa perang dingin dapat berakhir secara damai akhirnya ditinggalkan dan para 

akademisi mulai berargumen bahwa institusi internasional mampu menjadi penahan atau wadah 



negara-negara untuk menjalin kerjasama. Apalagi hal ini semakin diperjelas terdapat trend 

kemunculan organisasi internasional yang menjadi wadah berbagai kerjasama antar negara yang 

menguatkan posisi pentingnya institusi dalam sistem internasional.  Hal inilah yang membuat 

kaum neoliberalis melihat bahwa situasi sistem internasional yang anarki dapat diatasi dengan 

melihat institusi sebagai mediator dan juga alat kerjasama antar aktor dalam sistem (Lamy, 

2001:189). Berbeda dengan neorealis, dalam neoliberalisme aktor yang berperan aktif bukan 

hanya negara (unit) tapi juga organisasi/institusi internasional yang menjadi perhatian.  

 

Asumsi dasar neoliberalisme seperti yang telah diterangkan di atas mirip dengan neorealis 

dimana kondisi sistem internasional bersifat anarki, namun kondisi ini memberikan sisi positif 

sehingga negara-negara mau bekerjasama.  

Asumsi Neoliberalisme 

Menurut Lamy, setidaknya terdapat empat asumsi dasar dari cara berpikir kaum neoliberalisme 

yang menekankan stabilitas dan perdamaian internasional, yaitu (Lamy, 2001:189-190): (1) 

negara adalah aktor yang utama, tetapi bukan satu-satunya aktor yang memiliki pengaruh. Dalam 

hal ini negara merupakan aktor yang rasional sehingga selalu memaksimalkan kepentingan 

nasionalnya, (2) negara selalu mengutamakan absolute gain dibanding relative gain, hal ini 

karena negara merupakan aktor yang berperilaku rasional dalam lingkungan yang kompetitif, (3) 

kehadiran organisasi internasional menjadi kunci bagi hambatan negara-negara untuk mencegah 

ketidakpatuhan atau kecurangan dalam norma internasional, (4) negara akan berusaha untuk 

mengerahkan loyalitas dan sumber daya yang dimilikinya kepada institusi untuk menjamin 

kerjasama, sebaliknya institusi akan memberikan kesempatan kepada negara untuk 

mengamankan kepentingan nasionalnya pada taraf internasional. 

 

Complex Interdependence 

Beberapa akademisi neolibealisme adalah Robert O. Keohane dan Joseph S.Nye. Kedua tokoh ini 

sama-sama sepakat masuknya aktor non-negara ke dalam politik internasional memberikan 

dampak pada hubungan antar negara dengan menciptakan situasi ketergantungan majemuk 

(complex interdependence) yang memiliki karakteristik sebagai berikut :  



1. Karakter majemuk (multiple complex) hal ini berkaitan dengan kerja sama antar kepala 

negara, kerjasama antar pemilik perusahaan hingga kerjasama antar masyarakat sipil 

transnasional 

2. Isu yang majemuk (multiple issue) adanya percampuran antara isu politik tingkat tinggi 

yang terkait keamanan dengan isu politik tingkat bawah yang terkait dengan isu 

pendidikan, budaya, bantuan pembangunan dan  sejenisnya. 

3. Ketiga, militer tidak lagi menjadi instrumen utama sebuah negara dalam menghadapi 

negara lain 

Ketiga karakteristik inilah yang dilihat oleh Robert O. Keohane dan Joseph S.Nye sebagai tanda 

kebangkitan neoliberalisme menjelang berakhirnya perang dingin hingga era pasca perang 

dingin. 

Pada dekade pasca perang dingin dunia internasional menyaksikan kemunculan organisasi 

internasional yang semakin marak seperti misalnya European Common Market (CM), European 

Union (U), Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan sebagainya. Kenneth Oye menamai 

fenomena ini sebagai kerja sama di bawah anarki. Pemikiran Oye menjembatani jurang pemisah 

antara liberalisme dengan realisme. Di satu sisi, Oye sepaham dengan argumentasi dari realisme 

yang menyatakan bahwa tidak ada otoritas dunia yang mampu mengendalikan negara untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya sehingga negara bebas melakukan apapun yang 

diinginkannya akan tetapi disisi lain sejalan dengan argumentasi liberalisme bahwasannya kerja 

sama antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari, negara harus bekerja sama untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negerinya. 

 

Menurut Ernst B. Haas kemunculan neoliberalisme dengan organisasi internasionalnya jika di 

desain dan dikelola dengan baik dapat menciptakan efek melimpah (spillover effect) bagi 

kerjasama di sektor-sektor lain yang berujung pada integrasi internasional. Pemikiran Haas ini 

didasarkan pada pengalaman dari International Labor Organization (ILO) yang mampu 

melahirkan sejumlah konvensi untuk melindungi pekerja, menetapkan standar upah pekerja 

hingga melindungi kesejahteraan pekerja di seluruh dunia.  

 



Catatan: Beberapa akademisi yang mengikuti tradisi Neoliberalisme

-Robert Keohane 

-Joseph S. Nye 

-Stephen Krasner 

-Charles P. Kindleberger
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