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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perebutan
pengaruh Barat doh Cina di ASEAII, untuk mengetahui daya tawar
ASEAI\I terhfldap kepentingan Barat dan Cina, dan untuk mengetahui
peranan ASEAI\ mencegah terjadinya ..Clash of Civilizationr.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian historis
dengan prosedur penelitian sebagai berikut : heuristiko kritik sumber,
interpretasi dan historiografi. Unttlk mendapatkan rangkaiail
peristiwa ydng obiektif dan kredibel, maka digunakan pendekatad
ekonomi, sosial dan politilc ' :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Barat dan Ciild
telah melakukan perebutan pengaruh di Asia Tenggara sejak awal
berdlrinya ASEANI sampai sekarang. barat berkepentingan dengail
ASEA I untuk pangsa pasar bagi hasil industrinya, ASEAITI jugd
sangat peting dan strategis bagi perkembangan peradaban Barat
dengdn [emokrasi dan HAM di sampihg xepentingan politik globaii
Cina berkepentingan dengan ASEAN sebagai negara yang
bertetangga, Cina menguasai perekonolnian ASEAII serta banyaknye
komunitas Cina yang ada di wilayah Asle Tenggara. ASEAN ditengah
pusaran konflik Barat dan Cina mencoba meningkatkan daya
tawarnya. Dengan Barat ASEAI\ mencoba menjalin Hubungan baik
dengan ikut terlibat dalam ASEM, ARF ataupun ApT. Dengan Cina
ASEAII sepakat membentuk kawasan Perdagangan Bebas Cina-
AsEAI\t (cArrA). untuk mencegah konflik peradaban antara Barat
dan Cina, ASEAI\ punya kesempatan untuk menjadi penengah
konflik Banyaknya komunitas Islam di Asia Tenggara telah
mendekatkan ASEAI\I dengan cina di sisi lain potensi Asia Tenggare
sebagai pangsa pa$ar hasil industri Barat membuat ASEAnt
diperhitungkan Barat. Posisi initah yang bisa dlgunakan untuk
menengahi konflik peradaban antara Barat dan Cina.

Kata Kunci : ASEAN, Clash of Civilization, Barat, Cina.
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BAB I

PENDAHULUAI\

A. Latar Belakang Masalah.

Pendirian ASEAN harus dilihat dalam konteks era globalisasi, taitu sebagai

respon Negara-negara yang bersangkutan terhadap globalisasi. Boleh jadi hal ini

dipandang sebagai anti-thesis dari *globalisasf' karena merupakan bentuk

"regionalism". Regionalisme bertujuan memperkuat integrasi ekonomi sesame Negara

anggota agar tidak kalatr bersaing dalam proses globalisasi dan sekaligus dimaksudkan

sebagai aktor bagi proses globalisasi itu. Dengan demikian, globalisasi merupakan

suatu teks yang diperebutkan pemaknaannya.Dengan kata lain, globalisasi

arena bagi kontes politik yang banr.

Konstalasi politik baru muncul dengan runtuhnya Blok Komunis, yang

ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, sebagai sirnbul dari

dominasi Blok Komunis. Sejak saat itu Blok Barat yang dikomandani oleh Amerika

Serikat memperkenalkan konsep Globalisasi sebagai media bagi ekspansi kekuatan

sekonomi dan politik. Dengan demikian, globalisasi lebih merupakan manifestasi

kekuatan "unilateraf' Amerika Serikat daripada Blok Barat itu sendiri, sehingga

Negara-negara Eropa berusaha membendungnya dengan membentuk Mayarakat Eropa

Gvm).Bisa dikatakan ME merupakan anti-thesis dari globalisasi, ayitu sebagai bentuk

uregionalisme" yangbertujuan untuk ikut mengaralrkan jalannya arus globalisasi agar

tidak merugikan kepentingannya.



Konstalasi politik baru juga mendorong Jepang, Negara yang dikenal sebagai

pendukug Barat, mereformulasi kepentingannya dan mendukung proses regionalisasi

yang diprakarsai ASEANT. Cina dan Korea Selatan juga ikut bergabung dalam forum

yang diprakarsai ASEAN itu. Walaupun Jepang, Cina dan Korea Selatan muncul dari

satu peradabahn Confusian, tetapi mereka memiliki beberapa kepentingan yang

berbed4 terutama antara Jepang dan Cina yang saling berkompetisi memperebutkan

kepemimpinan regional di kawasan Asia Timur dan Asia tenggara Dalam situasig

persaingan itulah ASEAN berusaha memainkan kartu tersendiri agar proses globalisasi

juga berpihak kepadanya.

Sikap unilateral Amerika Serikat semakin kelihatan dengan berusaha

rnenggunakan "Power" atau kekuatan dalam menyelesaikan persoalan internasional.

Amerika Serikat berusaha menghancurkan Negara atau kelompok yang kritis terhadap

kebijakan Amerika Serikat, dengan tujuan menjamin superioritasnya sebagai kekuatan

trnilateral, terutama dalam bidang militer. Untuk itu Amerika Serikat mencari

justifikasi dengan mengikuti konsep "Clash of p/yilizatioi' yarrr1 dirumuskan oleh

Samuel P. Huntington. Dia menilai dengan berkahlrnya Perang Dingin maka hal yang

paling membahayakan kepentingan Amerika Serikat adahh bersatunya Peradaban

Islam dan Peradaban Conftsian. Oleh karettd itu Amerika berusaha -"*it
Peradaban Confirsian ke dalam aliansinya. Lebih jelasny4 Amerika Serikat ingin

t Dirk Nabers, 2003, "The Social Construction of International Institutions :

The Case of ASEAN *3",International Relations of the Asia Pasific, Volume 4, hlm.
t2



mengisolasi Peradaban Cina karena diperkirakan akan terjadi "Clash of Civilization"

antara Peradaban Barat dan Peradaban Islam.

Konsep "Clash of Civilization" semakin mendapat justifikasinya dengan

senmgan kelompok teriris pada tanggal l1 September 2001 terhadap gedung World

Trade Orgonization (WTO) di New York dan gedung Pertahanan Amerika Serikat di

Pentago4 Washinglon DC. Kedua kantor itu masing-masing merupakan simbul

kekuatan ekonomi dan politik Barat. Amerika Serikat menuduh kepentingan Islam

berada di balik para teroris itu, sehingga Amerika Serikat mengadobsi kebijakan yang

merugikan kepentingan umat Islam. Amerika Serikat berusatra menghancurkan negar

dan kelompok Islam yang kritis terhadap kebijakan Amerika. Amerika sudatr

menyerang dan menghancurkan Afghanistan dan haq dengan dalih *pre-emptive

strike" yang dilalnrkan untuk menghentikan mareka yang melalrukan tindakan yang

dapat membahayakan kepentingan Amerika Serikat. Boleh jadi umat Islam di Negara

ASEAII akan mendapatkan perlakuan yang sama, tinggal menunggu giliran saja

karena Amerika Serikat lrrcaya pada"Clash of Civilizatiorf' dan dia sudah membidik

Negara-negara Islam yang kritis sebagai "Poros Setan" seperti Syria, Iran dan

Libanon. Untuk Amerika Serikat mengalami hambatan yang hebat di hag dan George

W. Bush menuai kritikan tajarn baik dari dalam negeri rnaupun dari dunia

internasional.


