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ABSTRAK 
 
 
Tulisan ini menjelaskan persepsi ancaman dalam kerangka konstruktivisme. 
Penulis menemukan adanya konstruksi dalam pikiran para pembuat 
kebijakan luar negeri dari satu negara ketika memandang cara kerja negara 
lain. Cara pandang realisme yang menjelaskan ancaman dalam sistem 
negara internasional sebagai sesuatu yang nyata, rupanya tidak sepenuhnya 
tepat.  Dalam tulisan ini, realisme ditempatkan hanya sebagai cara pandang, 
nilai, atau ideologi yang melekat dalam pikiran para pembuat kebijakan. 
Cara pandang ini memunculkan berbagai konstruksi dalam bentuk doktrin 
strategis yang bersifat sebagai penangkal untuk mengantisipasi berbagai 
kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain atas negaranya. 
Akibat dari cara pandang ini juga Iran dan Israel menolak untuk ikut ambil 
bagian dalam konferensi yang diadakan Badan Tenaga Atom Internasional  
(IAEA) untuk menciptakan zona bebas senjata nuklir  di Timur Tengah, yang 
berlangsung di Wina, Austria, pada 21-22 November 2011. 
 
Kata-Kata Kunci: persepsi ancaman, keamanan internasional, ideologi, 
realisme, konstruktivisme, IAEA, Timur Tengah, Iran, Israel, Amerika Serikat, 
Wina, senjata nuklir. 
 
 
In this article, we are trying to explain the perception of threat in the 
framework of constructivism. We have found that when viewing other states, 
policymakers are making constructions in their mind. The realism paradigm 
explain that threat is real in the international state system, yet it is not 
completely true: rather, it is a fantasy. We have put realism here as a 
paradigm, sets of value, or ideology which inherent in the mind of 
policymakers. As a result from this kind of paradigm, there emerge various 
constructions in the form of strategic doctrine as ways to anticipate any kind 
of threats by other states. The consequence of this paradigm has made Iran 
and Israel refuse to joined in the conference’s held by the International Atom 
Enegery Agency (IAEA) at Vienna, Austria, 21-22 November, 2011, to creates a 
nuclear free zone in the Middle East. 
 
Keywords: perception of threat, international security, ideology, realism, 
constructivism, IAEA, Middle East, Iran, Israel, United States of America, 
Vienna, nuclear weapon.  
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Interaksi kompleks yang terjadi antar berbagai negara akan membawa 
kemungkinan terjadinya kesalahan suatu negara dalam memahami cara 
kerja negara lain. Pertikaian menjadi kemungkinan utama jika hal 
tersebut terjadi. Dari pertikaian kemudian akan melahirkan peperangan. 
Hal ini merupakan suatu kompleks realitas yang selalu terjadi dari 
waktu ke waktu, terutama setelah negara terbentuk secara mapan, sejak 
disepakatinya perjanjian damai Westphalia (the Peace of Westphalia) 
pada 1648 untuk mengakhiri Perang Agama selama Tiga Puluh Tahun 
(the Thirty Years’ War) di Eropa. 
 
Kesepakatan Westphalia ini telah memprakarsai sebuah prinsip untuk 
tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban 
saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi 
berdaulat. Setiap negara diterima sebagai anggota sah dari sistem itu 
tanpa memperhatikan ideologinya. Karena negara-negara lain tidak 
mencampuri masalah agamanya yang bersifat internal, sebuah negara 
bisa dengan efektif menggunakan kemampuan militer dan 
administrasinya untuk menangani musuh internalnya. Jadi dimensi 
internasional dari saling mengakui merupakan faktor utama bagi sebuah 
negara untuk memperoleh monopoli cara-cara mengatasi kekerasan 
dalam wilayahnya sendiri. Tidak saling mencampuri dan saling 
mengakui menuntut agar badan-badan politik disesuaikan dengan 
model negara berdaulat, dan masing-masing negara merupakan 
pengawas eksklusif atas wilayah tertentu (Hirst 2004). Jika terjadi 
pelanggaran atas kesepakatan Westphalia yang dimaksud, perang pun 
dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaiannya. 
 
Upaya kajian hubungan internasional yang ingin memahami sebab 
perang yang diakibatkan oleh terbentuknya negara secara mapan telah 
memberikan kerangka sistematis, meski sampai sekarang banyak ahli 
hubungan internasional tidak bersepakat mengenai sebab perang 
tersebut (Suganami 1997; Levy & Thompson 2010). Perang merupakan 
aspek khusus dalam kajian hubungan internasional. Peristiwa perang 
sendiri merupakan fenomena umum dalam penyelesaian masalah antar 
negara, namun perang telah menjadi kajian tersendiri dan memenuhi 
hampir setiap literatur bidang ilmu hubungan internasional.  
 
Kajian awal mengenai perang dalam kerangka studi dimulai ketika 
dunia dikejutkan oleh pecahnya Perang Dunia I, di mana para ahli 
pertama hubungan internasional mulai mempertanyakan apa yang 
menyebabkan suatu peperangan terjadi. Bagaimana upaya untuk 
melakukan perdamaian dan sebagainya. Dari para ahli pertama, ilmu 
hubungan internasional mengenal pandangan idealisme. Namun perang 
tampaknya tidak dapat dicegah. Perang Dunia II pun pecah dan ahli 
hubungan internasional mengalami ketidakpuasan pada pandangan 
idealisme sehingga lahir pandangan baru yang dikenal sebagai 
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pandangan realisme. Pada perkembangannya, realisme membagi diri 
menjadi dua varian: realisme konservatif dan realisme struktural (neo-
realisme). Meski berbeda di permukaan, dua varian realisme tersebut 
memiliki persamaan dalam substansi, yaitu; perang merupakan 
fenomena universal dan permanen dalam sistem negara internasional. 
 
Jika merujuk pada sejarah, antara tahun 1496 SM sampai dengan 1861, 
suatu kurun waktu selama 3.357, terdapat 227 tahun damai dan 3.130 
tahun perang; dengan kata lain, untuk setiap tahun damai, terdapat 13 
tahun perang (Habib 1994). Selain itu studi yang pernah dilakukan oleh 
Ruth Leger Sivard mengidentifikasi peperangan yang terjadi sejak tahun 
1861 sampai sekarang, dunia telah mengalami lagi ratusan, bahkan 
mungkin ribuan, perang dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Di 
antaranya yang terpenting dapat disebut: serangkaian perang 
penjajahan dalam proses bangsa-bangsa Eropa merebut wilayah dan 
menjajah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia: seluruh Amerika, seluruh 
Afrika, Asia, Australia, Selandia Baru; munculnya militerisme Jerman 
dan berbagai peperangan yang dicetuskan di Eropa; Perang Krimea; 
Perang Perancis-Prusia, Perang Jepang-China, Perang Jepang-Rusia, 
Perang Boer di Afrika Selatan, Perang Dunia I, Perang Dunia II, 
serangkaian Perang Arab-Israel, Perang Korea, Perang Vietnam, 
serangkaian Perang India-RRC, Perang Kamboja, dan ratusan perang 
serta kekerasan bersenjata lainnya di semua penjuru dunia. Selama 
tahun 1945 (seusai Perang Dunia II) sampai tahun 1983 saja, tercatat 
penggunaan militer oleh 66 negara merdeka dalam 105 peperangan yang 
menelan korban 16 juta korban (Habib 1994). 
 
Jika konflik bersenjata ini, dihitung mulai dari perang antar negara 
sampai kasus insurgensi yang terjadi dalam kurun 1945-1995, 
setidaknya tercatat sebanyak 150 konflik (Gatra 1996). Bahkan jumlah 
ini dapat meningkat hingga mencapai 400 konflik jika sengketa dalam 
suatu wilayah negara disertakan (Gatra 1996). Realisme yang muncul 
bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II, merupakan paradigma 
dominan sepanjang abad ke-20, meski banyak pihak mengatakan bahwa 
paradigma hubungan internasional selalu mengalami perkembangan, 
seperti berubahnya pandangan realisme ke dalam pandangan saintifik-
behavioral lalu ke pasca-behavioral sampai dengan munculnya 
pandangan-pandangan yang sama sekali berbeda dengan pandangan 
ilmu hubungan internasional masa-masa awal dengan lahirnya 
paradigma pluralisme dan globalisme. Belum lagi perspektif yang kental 
dengan unsur filosofinya seperti posmodernisme, feminisme, teori kritis, 
poskolonial, dan konstruktivisme.  
 
Berbagai pandangan atau paradigma yang menghiasi perjalanan ilmu 
hubungan internasional tidak membuat paradigma yang lama langsung 
dilupakan untuk kemudian digantikan dengan paradigma yang baru. 
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Berbagai paradigma tersebut saling bersaing untuk mendapatkan 
penerimaan sampai suatu saat paradigma yang lama dianggap usang 
dan akhirnya dibuang tidak terpakai lagi. 
 
Paradigma realisme memang merupakan produk yang berasal dari 
perkembangan ilmu hubungan internasional masa-masa awal. Dalam 
perkembangannya pun realisme mengalami berbagai benturan yang 
dikenal sebagai perdebatan besar pertama (first great debate) antara 
idealisme dan realisme, di mana epistemologi ilmu hubungan 
internasional mulai terbangun secara kokoh. Kemudian realisme 
mengukuhkan diri sebagai paradigma dominan selama masa Perang 
Dingin. Kekokohan yang terbangun selama lebih dari empat dasa warsa, 
membuat para pembuat kebijakan masih memiliki keterpengaruhan atas 
paradigma ini. Meskipun berbagai paradigma baru muncul, pembuat 
keputusan banyak yang masih berpegang pada paradigma realisme.  
 
Seiring dengan berjalannya waktu dan jatuhnya Uni Soviet sebagai 
tanda dari berakhirnya Perang Dingin, pandangan realisme 
dipertanyakan banyak pihak yang menilai bahwa pandangan ini sudah 
tidak relevan. Realisme yang memberikan posisi sentral pada peran 
negara dianggap tidak lagi sejalan dengan situasi dunia yang 
multisentral. Perubahan situasi ini ditandai dengan semakin 
meningkatnya aktor-aktor non-negara yang memberikan warna berbeda 
dan tidak pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Tetapi 
kenyataannya, negara masih memiliki peran utama sebagai aktor 
hubungan internasional, karena sampai sekarang hanya organisasi 
negara yang memiliki kedaulatan penuh dan dapat menentukan sifat 
dan kondisi sistem internasional. Kedaulatan tidak pernah dimiliki oleh 
organisasi-organisasi non-negara, tidak juga pada pasar yang dikatakan 
sebagai aktor utama hubungan internasional saat ini (Djemadu dalam 
Asrudin dan Suryana 2009).  
 
Identifikasi mengenai kedaulatan negara salah satunya adalah ketika 
perang berlangsung. Clausewitz menyatakan bahwa aktor utama dari 
sebuah perang adalah negara (Clausewitz 1982). Artinya, selain negara 
tidak ada organisasi yang dapat melegitimasi tindakan perang. Yang 
menjadi persoalan adalah permasalahan yang sering terjadi sebelum 
perang karena adanya persepsi satu negara mengenai ancaman terhadap 
negara lain. Hal ini lazim disebut sebagai persepsi ancaman. Persepsi 
ancaman didasarkan pada pandangan pesimis yang terbangun dalam 
kondisi di mana terdapat keyakinan bahwa perang merupakan kondisi 
universal dalam sistem internasional dan hal ini berasal, jika ditelusuri 
ke belakang, dari pandangan realisme. Pandangan pesimis telah 
membuat negara-negara memiliki keyakinan bahwa dunia merupakan 
tempat yang tidak aman dan oleh karenanya negara satu akan 
memandang negara lain sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya.  
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Persepsi ancaman suatu negara atas negara lain pada saatnya dapat 
menyebabkan peristiwa perang. Dikeluarkannya berbagai kebijakan 
strategis oleh berbagai negara merupakan suatu kenyataan bahwa 
persepsi ancaman tersebut ada. Pengujian senjata nuklir India yang 
dibalas dengan pengujian senjata nuklir oleh Pakistan untuk 
menyainginya atau diterapkannya doktrin pertahanan National Missile 
Defense (NMD) oleh Amerika Serikat pada pemerintahan Clinton 
menunjukkan juga bahwa persepsi ancaman bukan hanya sebuah fantasi 
dalam teori realisme. 
 
Persepsi sebuah negara sering kali menentukan formulasi kebijakannya. 
Kebijakan berdasarkan persepsi dapat dipahami dengan menempatkan 
unsur manusia sebagai pusat studi. Dalam kerangka keilmuan seperti 
ini, konstruktivisme memberikan kontribusi berarti sebagai alat analisis. 
Tulisan ini disajikan untuk memahami konstruksi pembuat 
kebijakan/keputusan mengenai persepsi ancaman, sekaligus untuk 
mematahkan asumsi realisme mengenai obyektivitas anarki dalam 
politik internasional. 
 
 

Persepsi Ancaman: Antara Khayalan dan Kenyataan 
 

Persepsi ancaman jika dipandang dari sudut pandang konstruktivisme 
merupakan realitas yang dibentuk terlebih dahulu dalam benak 
pembuat kebijakan yang adalah manusia. Alexander Wendt menyatakan 
bahwa keputusan suatu negara merupakan konstruksi yang dibangun 
sendiri menurut kerangka pemikiran negara tersebut (Wendt 1995).  
 
Konstruktivisme dengan begitu berusaha untuk memahami pandangan-
pandangan manusia. Bagaimana manusia membentuk sendiri realitas 
dalam pikirannya dan bagaimana realitas yang terbentuk dalam benak 
tersebut menjadi realitas di luar diri (self reality to real reality). Untuk 
memahami hal ini seorang pembuat kebijakan harus memiliki 
pandangan tertentu yang telah tertanam dalam dirinya sehingga 
menurut pandangan yang telah dimilikinya tersebut realitas luar 
dibentuk.  
 
Persepsi ancaman merupakan pandangan politik suatu negara. Dalam 
pendapat John E. Mroz, persepsi adalah pemahaman dan kesadaran diri 
terhadap peristiwa, situasi atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri 
ini pada dasarnya akan mempengaruhi sikap pada sesuatu hal. Persepsi 
yang terbentuk kemudian adalah persepsi ancaman dan persepsi 
historis. Persepsi ancaman, menurut Mroz, adalah pemahaman bahwa 
apapun yang dilakukan pihak musuh selalu menjadi ancaman baginya 
(Mroz 1980).  
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Sebagai sebuah pandangan politik, persepsi sebuah negara diwakili oleh 
para pembuat keputusan yang memiliki pandangan tertentu yang 
berasal dari suatu ideologi tertentu. Ideologi atau paradigma yang 
dianut pembuat keputusan dalam persepsi ancaman adalah realisme. 
Dengan demikian, persepsi merupakan konstruksi yang dibuat oleh 
pembuat kebijakan.  
 
Jika ditelusuri jauh ke belakang, persepsi ancaman berasal dari teori 
realisme yang didasarkan pada empat asumsi inti. Pertama, realis 
memandang negara sebagai aktor utama dalam politik internasional 
(state are the principal or most important actors). Kedua, negara 
dipandang sebagai kesatuan aktor (state is viewed as a unitary actor). 
Ketiga, negara merupakan aktor yang rasional (state is essentially a 
rational actor). Keempat, keamanan nasional merupakan isu utama dan 
menempati tempat teratas disamping isu-isu lainnya (national security 
is on top of the list within the hierarchy of international issue) (Viotti 
dan Kauppi 1999). Keempat asumsi ini menjadi dasar dari keberadaan 
teori tersebut. Keberadaan persepsi ancaman merupakan derivasi dari 
isu keamanan nasional yang merupakan isu utama dari realisme dan hal 
tersebut menjadikan persepsi ancaman sebagai konsekuensi logis dari 
asumsi mengenai keamanan nasional yang menjadi konstruksi dari teori 
realis.   
 
Persepsi menurut Yahya Muhaimin adalah proses seseorang menjadi 
tahu akan beberapa hal melalui panca inderanya dan menafsirkan apa 
arti kesan yang diketahui tersebut (Muhaimin 1985). Muhaimin 
berpendapat, persepsi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, 
kepribadian dan pengalaman masa lalu (Muhaimin 1985). Sedangkan 
Jack C. Plano, Robert Riggs dan Helena S. Robin mendefinisikan 
persepsi sebagai proses melahirkan kesadaran akan suatu hal melalui 
perantara pikiran sehat yang mencakup dua proses kerja yang saling 
berkaitan, yaitu menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan 
inderawi lainnya dan penafsiran atau penetapan kesan-kesan tersebut 
Plano, Riggs dan Robin 1985). Fukuyama sendiri mengungkapkan 
bahwa persepsi ancaman adalah ketika sebuah negara meningkatkan 
kapasitas militer yang dimilikinya dan membuat negara lain merasa 
terancam sehingga meningkatkan kapasitas militer yang dimilikinya 
sebagai tindak defensif untuk menyaingi negara tersebut. Negara yang 
satu akan menganggap tindakan defensif tersebut sebagai ancaman dan 
begitu seterusnya (Fukuyama 1992).  
 
Persepsi ancaman sebagai sebuah kasus dari tulisan ini merupakan 
atribut yang menempel dalam pikiran para pembuat kebijakan. Persepsi 
adalah penentu bagi formulasi kebijakan luar negeri, sehingga persepsi 
pembuat kebijakan di sebuah negara akan menentukan cara pandang 
negara tersebut atas realitas yang terjadi.  
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Keputusan dan kebijakan menghasilkan tindakan. Tindakan merupakan 
aplikasi kebijakan. Pada dasarnya, tindakan negara diandaikan rasional, 
yaitu mengharuskan adanya tujuan dan pencapaian, alternatif pilihan, 
kalkulasi resiko/konsekuensi serta pilihan rasional (Allison dan Zelikow 
1999).  
 
Keberadaan kategori tindakan diatas oleh Allison kemudian disebut 
sebagai model aktor rasional (Rational Actor Model/RAM). RAM 
dikenal juga dengan sebutan “Model I Allison” yang merupakan model 
untuk melihat tindakan sebuah negara untuk menunjukkan bagaimana 
tingkat rasionalitas mempengaruhi bahkan merubah tingkat evolusi 
sebuah agen. Dari “Model I Allison” dapat diketahui bahwa tingkat 
terendah dari agen adalah national state (unit) dalam sistem 
internasional yang dibangkitkan oleh rasionalitas komprehensif. Seiring 
dengan meningkatnya spesifikasi, informasi dan konteks, agen berubah 
menjadi generic state (tipe rezim; demokrasi, sosialis dan sebagainya) 
atau identified state (negara yang teridentifikasi; Indonesia, Australia, 
Amerika Serikat dan sebagainya) dan ketika nilai personal dan 
pandangan  seorang pemimpin menjadi sentral, agen berubah menjadi 
personified state (Allison dan Zelikow 1999).  
 
Dalam model I Allison, pembuat keputusan tertinggi adalah personified 
state (individu seorang pemimpin). Permasalahan yang terjadi adalah, 
seringkali pembuat kebijakan bertindak sesuai dengan imajinya 
terhadap situasi dan bukannya kepada realitas objektif  (Holsti dalam 
Rosenau 1969). Berbicara mengenai pembuat keputusan maka hal 
tersebut tidak dapat terlepas dari konteks paradigma yang dianut oleh 
seorang atau kesatuan pembuat keputusan tersebut. Menurut Rokeach 
sebagaimana diungkapkan Holsti, paradigma sama dengan the belief 
system, (Holsti dalam Rosenau 1969) atau sistem keyakinan. Paradigma 
yang dianut oleh pembuat keputusan dapat dijadikan bahan analisa 
mengapa sebuah keputusan atau kebijakan dibuat dan kebijakan atau 
keputusan yang lain tidak atau untuk menganalisa mengapa sebuah 
kebijakan dibuat oleh suatu negara dan mengapa kebijakan tersebut 
tidak diberlakukan oleh negara yang lain.   
 
Paradigma merupakan sebuah terminologi atau istilah yang pertama kali 
digunakan oleh Thomas Kuhn dalam sebuah esai yang kemudian 
dirangkum dalam buku, The Structure of Scientific Revolution (Kuhn 
1989). Karya ini menjadi fenomenal karena berusaha mengubah 
pandangan positivistik ilmu dan metode yang selama itu dikenal dalam 
dunia ilmiah. Kuhn ingin menyampaikan bahwa ilmu tidak dapat 
dilepaskan dari konteks sejarah. Paradigma menurut pandangan Kuhn 
adalah sebuah model atau pola yang diterima dalam suatu masyarakat 
ilmiah tertentu dan keberadaannya hanya berlangsung selama 
masyarakat ilmiah tersebut menerimanya. Pergantian dari paradigma 
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lama menuju paradigma baru dinamakan sebagai revolusi ilmiah (Kuhn 
1989).  
 
Kuhn pada dasarnya mencoba untuk menawarkan sebuah pandangan 
baru sekaligus mendobrak pandangan positivis dalam dunia ilmiah 
dengan filsafat ilmu barunya. Apa yang dimaksud dengan paradigma 
seperti yang dipahami Kuhn, menurut Kuntowijoyo, adalah bahwa pada  
dasarnya realitas sosial (dan politik) dikonstruksi oleh mode of thought 
atau mode of inquiry tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan 
mode of knowing tertentu pula (Kuntowijoyo 2008). Dalam pandangan 
Immanuel Kant, misalnya, menganggap cara mengetahui sebagai skema 
konseptual; Marx menamakannya sebagai ideologi; dan Wittgenstein 
melihatnya sebagai cagar bahasa (Kuntowijoyo 2008).  
 
Menurut Robert K. Merton, paradigma adalah pernyataan sistematik 
dari asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang 
dipandu oleh sekelompok uraian/analisis (a paradigm is a systematic 
statement of the basic assumptions, concepts, propositions employed by 
a school of analysis) (Allison dan Zelikow 1999).  
 
Secara konseptual paradigma memiliki bermacam pengertian. Thomas 
Kuhn sendiri, yang mempopulerkan istilah ini mengungkapkan banyak 
pengertian dari konsep tersebut sehingga untuk membuat definisi  
hanya dari Kuhn akan terasa sulit. Bagi Kuhn, paradigma dapat berarti 
model atau pola yang diterima (Kuhn 1989). Paradigma juga dapat 
berarti apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu 
masyarakat ilmiah. Paradigma juga memiliki pengertian keseluruhan 
konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh 
anggota-anggota masyarakat tertentu dan menunjukkan sejenis unsur 
dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki kongkret yang digunakan 
sebagai model atau contoh yang kemudian dapat menggantikan kaidah-
kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan masalah (Kuhn 
1989). 
 
Dari berbagai pengertian diatas terdapat kedekatan definisi paradigma 
dengan apa yang diberikan oleh Kuntowijoyo, sehingga definisi tersebut 
akan dipakai dalam tulisan ini. Definisi konseptual paradigma menurut 
Kuntowijoyo adalah: “suatu bentuk berpikir dan bertanya tertentu 
yang kemudian menghasilkan bentuk pengetahuan tertentu pula.” 
Berbagai uraian yang telah disebutkan di atas merupakan upaya kritik 
atas pandangan positivisme. Upaya-upaya kritik atas pandangan 
positivis ini yang kemudian melahirkan pandangan yang disebut dengan 
konstruktivisme.  
 
Dalam ranah kajian ilmu sosial, sebuah kelompok Marxis yang terkenal 
dengan aliran kritik pantas mendapat perhatian. Kelompok ini dikenal 
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dengan sebutan mazhab Frankfurt. Kelompok Frankfurt merupakan 
gabungan ilmuan Marxis yang tidak puas atas ketidak-mampuan ilmuan 
untuk membuat teori yang kritis dan emansipatoris. Kelompok yang 
dikenal dengan nama Frankfurt School ini melahirkan teori-teori kritis 
masyarakat (The Critical Theory of Society), yang berusaha untuk 
mengembalikan hakikat teori sebagai suatu perangkat untuk memahami 
gejala yang ada dalam realitas keseharian secara kritis dan 
emansipatoris.  
 
Konstruktivisme berusaha mengkaji bagaimana suatu metode keilmuan 
tertentu berperan besar dalam membentuk realitas keseharian. 
Pandangan ini banyak diusung oleh pengkaji ilmu jurnalistik seperti 
Robert N. Entman, Jisuk Woo, Erving Goffman, yang kemudian 
mengenalkan sebuah metode analisis dalam jurnalistik yang dikenal 
sebagai metode analisis framing atau bingkai. Meskipun wilayah kajian 
framing dikenal dalam ilmu jurnalistik dan tidak dalam wilayah kajian 
hubungan internasional, namun metode tersebut dapat digunakan 
dalam menganalisis gejala-gejala hubungan internasional, khususnya 
kebijakan suatu negara dan hubungannya dengan paradigma yang 
diusung oleh pembuat kebijakan tersebut.  
 
Pada awal kemunculannya frame dimaknai sebagai struktur konseptual 
atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, 
wacana dan kebijakan serta menyediakan kategori-kategori standar 
untuk mengapresiasi realitas, kemudian konsep ini dikembangkan oleh 
Erving Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan frame sebagai 
kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing 
individu dalam membaca realitas (Sobur 2001). Goffman 
mendefinisikan frame sebagai skemata interpretasi yang 
memungkinkan individu untuk dapat melokalisasi, merasakan, 
mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta 
informasi (Goffman dalam Siahaan et.al. 2001). 
 
Framing digunakan untuk identifikasi permasalahan yang berguna 
untuk menjelaskan bagaimana suatu agenda dibentuk dalam proses 
pembuatan kebijakan. Konsep frame seperti ditunjukkan oleh Allison 
dan Zelikow, dapat dijadikan suatu agenda setting (setting agendas) 
kebijakan negara (Allison dan Zelikow 1999). Dalam kerangka studi 
tentang persepsi ancaman, setiap pembuat kebijakan tidak dapat 
dilepaskan dari pandangan politik yang dianutnya, sehingga jalur 
kebijakan yang dipilih akan berasal dari pandangan politik yang 
diyakininya. Framing menyediakan kategori untuk mengapresiasi 
realitas yang dengan demikian pula, framing berada pada wilayah 
konstruktivisme. Namun tulisan ini tidak akan banyak menyoroti soal 
framing tetapi lebih kepada bagaimana suatu paradigma dapat 
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mendorong pemikiran (konstruksi) para pembuat kebijakan, 
mempengaruhi keputusan/kebijakan yang dibuat. 
 
 

Pembuat Kebijakan dan Konstruksi Realitas 
 

Pembuat kebijakan dalam sebuah negara memiliki makna khusus. Selain 
sebagai panutan masyarakat, seorang pembuat kebijakan dapat 
bertindak sebagai eksekutor. Dengan menjadi seorang eksekutor, segala 
yang telah diputuskan dapat dijalankan. Memang, dalam sebuah negara 
demokratis, proses-proses pembuatan kebijakan mengalami langkah 
panjang. Allison mengungkapkan tiga model standar yang 
mengungkapkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat. Meski Allison 
menyebut bahwa proses kebijakan dapat dilakukan melakukan proses 
organisasi dan politik pemerintahan atau birokratik, namun tersirat 
bahwa keputusan akhir berada di tangan seorang pemimpin. Itu 
mungkin sebabnya mengapa personified state dijadikan model I dari 
tiga model pembuatan kebijakan yang diperkenalkan Allison. Model I 
dianggap paling representatif untuk mengamati tingkah laku negara. 
Namun hal ini tidak berarti pula bahwa proses pembuatan kebijakan 
tidak dapat berasal dari model II dan III yang diberikan oleh Allison tadi 
Allison dan Zelikow 1969). 
 
Dalam membahas masalah persepsi ancaman yang dimiliki suatu 
negara, hal ini tidak terlepas dari paradigma yang dianut oleh pembuat 
keputusan. Presiden, agen-agen pemerintahan dalam negara berperan 
penting dalam membuat keputusan atau kebijakan. Paradigma seorang 
atau lembaga pembuat keputusan tersebut menentukan sifat dan esensi 
sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Dalam halnya dengan persepsi 
ancaman, paradigma seorang atau lembaga pembuat keputusan ini 
berperan cukup signifikan. Timbul banyak pertanyaan sebenarnya, 
mengapa negara mempersepsikan adanya sebuah ancaman? Bukankah 
realitas dunia tidak selamanya keras sehingga ancaman mungkin sekali 
tidak ada? Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab ke 
dalam satu hal: Para pembuat kebijakan memiliki paradigma realisme. 
Bagi penganut realisme politik persepsi ancaman merupakan hal yang 
rasional karena dunia menurut pandangan realisme adalah tempat yang 
tidak aman.  
 
Persepsi ancaman sering dianggap sebagai fantasi teori realisme dan 
hanya ada di masa Perang Dingin. Namun keberadaan persepsi 
ancaman dapat dilacak bahkan sampai ke masa sekarang. Pada masa 
Perang Dingin berbagai doktrin strategis dikeluarkan oleh Amerika 
Serikat sebagai respons adanya ancaman yang ditimbulkan oleh Soviet. 
Pada masa Truman, misalnya, dikenal doktrin kebijakan pembendungan 
(containment policy). Kemudian pada masa Lyndon Baine Jhonson 
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dikenal juga doktrin Mutually Assure Destruction (MAD) yang 
semuanya menunjukkan respons terhadap ancaman dari luar. Pada 
masa pemerintahan Clinton, disaat Perang Dingin usai ternyata persepsi 
akan keberadaan ancaman tidak hilang, bahkan Clinton membuat 
rencana strategi jangka panjang (long-term strategic) dan 
memberlakukan kebijakan National Missile Defense (NMD), sebuah 
kebijakan yang dinilai banyak kalangan melanggar kesepakatan Anti 
Ballistic Missile (ABM Treaty). Clinton beralasan bahwa program ini 
dimaksudkan untuk menghindari ancaman dari negara yang 
dikategorikan sebagai “rogue nations” dengan melakukan intercept 
(penyergapan) rudal-rudal musuh sebelum sampai di tanah Amerika. 
 
Sama halnya dengan masa pemerintahan Clinton, pemerintahan George 
W. Bush juga memiliki persepsi ancaman yang kali ini bersumber dari 
terorisme. Doktrin preemption yang dicanangkan oleh Bush melalui 
pidatonya di West Point, menjadi doktrin untuk mengatasi ancaman 
terorisme. Meskipun demikian, doktrin ini agak berbeda dengan 
doktrin-doktrin Amerika Serikat sebelumnya, karena dalam doktrin ini, 
negara dapat melakukan sebuah serangan terlebih dahulu dengan alasan 
pencegahan (Brunner 2003). 
 
Tidak hanya doktrin penangkalan yang diterapkan Amerika Serikat, 
sebuah persaingan senjata pun menunjukkan bagaimana persepsi 
ancaman tersebut diungkapkan. Hal ini terjadi misalnya dengan India 
yang melakukan program pengujian nuklir dan kemudian dibalas oleh 
Pakistan dengan melakukan hal yang sama. Melihat India yang 
melakukan tes nuklir tersebut, Pakistan merasa terancam, sehingga 
untuk mengatasi rasa keterancaman tersebut maka tes yang sama akan 
dilakukan. Alasan Pakistan tentu untuk mempertahankan keamanan 
negaranya dari segala bentuk ancaman yang berasal dari India. 
 
Kasus India dan Pakistan paralel dengan apa yang diungkapkan 
Fukuyama sebagai tindakan peningkatan kapasitas militer. Fukuyama 
menilai tindakan peningkatan kapasitas militer suatu negara akan 
dianggap sebagai ancaman atau tindak ofensif terhadap negara lain 
(Fukuyama 1992). Sebagai cara untuk mengatasi ketakutan tersebut, 
negara satu akan meningkatkan kapasitas militernya pula untuk 
menyaingi negara yang lain (Fukyama 1992). Perbedaan tafsir akan 
realitas ini akan berlangsung terus sampai akhirnya perang menjadi 
kemungkinan utama dari peristiwa tersebut. 
 
Berbagai kebijakan yang terungkap dalam contoh-contoh di atas 
merupakan hasil konstruksi. Hasil konstruksi yang dimaksud disini 
adalah ciptaan yang dibuat sendiri oleh negara. Karena negara diwakili 
oleh pembuat kebijakannya, maka konstruksi kebijakan negara 
merupakan konstruksi dari para pembuat kebijakan. Doktrin-doktrin 
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strategis atau uji coba nuklir merupakan hasil ciptaan pikiran para 
pembuat kebijakan negara yang melihat bahwa dunia penuh ancaman. 
Dunia yang tidak aman tersebut membuat para pembuat kebijakan 
harus mengupayakan sesuatu agar negaranya terlindung dari segala 
bentuk ancaman. Dikeluarkan berbagai doktrin dan uji coba-uji coba 
senjata menurut pikiran atau pandangan pembuat kebijakan merupakan 
upaya maksimal untuk mengatasi rasa keterancaman tersebut. 
 

 
Pilihan Rasional Atau Konstruksi Subjektif 

 
Jika melihat alasan-alasan ketakutan yang dikemukakan dalam dua 
contoh di atas, maka dapat terlihat bagaimana tidak rasionalnya 
berbagai ketakutan tersebut. Dalam dunia yang telah semakin terbuka, 
dengan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin terbuka pula, 
agak mustahil bagi sebuah negara untuk tidak mengetahui kekuatan 
negara lain. Dengan mengetahui kekuatan negara lain, tidak sembarang 
pula sebuah negara untuk melakukan serangan kepada negara lain. Hal 
ini terjadi pada masa Perang Dingin, dimana pihak yang bertikai, 
Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak pernah melakukan serangan 
secara langsung karena pastinya kedua negara tersebut mengetahui 
bagaimana kekuatan lawannya. Dunia yang semakin terbuka, membuat 
setiap negara akan menjadi semakin rasional. Ketakutan-ketakutan akan 
adanya negara yang tidak rasional yang suatu ketika akan menekan 
tombol dan menghancurkan sebuah negara, seperti yang dikhawatirkan 
Amerika Serikat kepada negara-negara bodoh pemilik nuklir, pada 
kenyataannya hampir tidak mungkin terjadi.  
 
Kepercayaan bahwa dunia bukan merupakan tempat yang aman 
tampaknya lebih merupakan ketakutan yang dibuat-buat saja. 
Ketakutan yang dipelihara oleh negara yang diwakili oleh pembuat 
kebijakannya. Dengan kata lain ketakutan-ketakutan tersebut 
merupakan hasil konstruksi. Realitas persepsi ancaman merupakan 
hasil konstruksi para pembuat kebijakan. 
 
Kebijakan berdasarkan persepsi tentu bukan kebijakan yang didasarkan 
pada pilihan-pilihan rasional, seperti yang disyaratkan oleh realisme. 
Kebijakan berdasarkan persepsi tampaknya dibuat lebih pada 
penunjukkan rasa subjektifitas. Persepsi ancaman dan berbagai 
kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan persepsi yang dimiliki tentu 
saja tidak memenuhi standar rasionalitas dan dengan kata lain persepsi 
ancaman dipenuhi oleh berbagai rasa subjektif dari para pembuat 
kebijakan negara. 
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Elaborasi Kasus 
 

Terkait dengan analisis kontruktivisme mengenai persepsi ancaman, 
terdapat kasus menarik yang dapat dielaborasi dari konferensi yang 
membahas zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah, yang 
dilangsungkan di Wina, Austria pada 21-22 November 2011 lalu. 
Konferensi yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional 
(IAEA) itu dihadiri oleh negara-negara Arab dan Israel untuk 
membicarakan bagaimana membersihkan Timur Tengah dari senjata 
nuklir. Pembicaraan difokuskan pada bagaimana Timur Tengah dapat 
belajar dari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan zona 
bebas senjata nuklir (NWFZ) seperti Afrika dan Amerika Latin. 
 
Meskipun dalam forum itu suasana dilaporkan relatif tenang selama 
perdebatan berlangsung, akan tetapi terdapat dua hal penting yang telah 
membuat forum itu menjadi gagal. Pertama, Israel dengan tegas 
mengatakan keengganannya untuk menerapkan zona bebas senjata 
nuklir. Padahal Israel merupakan satu-satunya negara yang memiliki 
senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Negara ini bahkan diduga 
memiliki sekitar 200 hulu ledak nuklir. Dalam konteks ini, sepertinya 
Israel tidak pernah tertarik untuk meratifikasi atau mengakui 
kepemilikan atas senjata nuklirnya.  
 
Kedua, Iran pun yang diduga memiliki senjata nuklir justru melakukan 
boikot dengan menolak hadir dalam konferensi tersebut. Padahal IAEA 
beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan laporan tentang nuklir 
Iran, dan hasilnya menunjukkan bahwa Iran telah melakukan aktivitas 
yang mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Akan tetapi, Iran 
selalu membantah dengan mengatakan aktivitas nuklirnya ditujukan 
untuk kepentingan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga 
nuklir. 
 
Jika merujuk pada pandangan neo-realisme Kenneth Waltz yang 
positivis, dalam dunia yang tidak aman, dimana satu negara merasa 
terancam oleh nuklir negara lain, maka kepemilikan senjata nuklir 
adalah suatu keniscayaan sebagai cara untuk melindungi diri (Waltz 
1990). Kawasan Timur Tengah saat ini berada pada situasi yang mirip 
seperti itu karena terdapatnya ancaman senjata nuklir yang ditimbulkan 
oleh Israel dan Iran. Bahkan Duta besar Suriah, Bassam al-Sabbagh, 
mengatakan dalam konferensi tersebut bahwa kemampuan senjata 
nuklir Israel telah menimbulkan ancaman serius dan 
berkesinambungan. Hal yang sama juga berlaku pada Iran. 
 
Namun yang menjadi pertanyaan adalah benarkah ancaman nuklir 
Israel terhadap Iran, dan Iran terhadap Israel itu real (positivis). Para 
penganut konstruktivis hubungan internasional menjelaskan bahwa 
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realitas senjata nuklir itu bukannya pada kemampuan membunuhnya 
yang menjadi masalah, tetapi konteks sosial yang telah memberi makna 
pada kemampuan senjata itu, (Hara 2011) dan ini biasanya diciptakan 
oleh para pembuat kebijakan melalui cara pandang atau nilai yang 
dianutnya yang kemudian membentuk pengetahuan bersama atas 
realitas sosial.  
 
Dilema keamanan, misalnya, bukan hanya dibuat karena semata-mata 
fakta bahwa terdapat dua negara berdaulat yang memiliki senjata nuklir. 
Ia juga tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut memandang 
satu sama lain atau dalam istilah Alexander Wendt (1992), “Anarchy is 
What States Make of It.” Sebagai contoh, 200 hulu ledak nuklir yang 
dimiliki oleh Israel tidak akan mengancam Amerika Serikat daripada 
satu hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Iran, sebab Israel adalah 
sekutu, sedangkan Iran adalah musuh. “Sekutu” dan “musuh” adalah 
fungsi dari pemahaman bersama dari setiap negara. 
 
Pandangan tersebut nampak jelas terlihat pada konferensi di Wina, 
ketika Israel menyampaikan pandangannya bahwa kawasan Timur 
Tengah belum siap untuk mendirikan zona bebas senjata nuklir. Israel 
mengatakan ini dengan persepsinya sendiri bahwa terdapat 
ketidakstabilan politik, permusuhan, dan ketidakpercayaan di kawasan 
Timur Tengah dengan merujuk pada kasus boikot Iran di konferensi 
tersebut sebagai alasannya.  
 
Lebih lanjut, salah seorang pembuat kebijakan Israel, David Danieli, 
mengatakan bahwa zona bebas senjata nuklir semacam itu hanya dapat 
dilakukan ketika kawasan Timur Tengah memiliki situasi damai, ketika 
persepsi ancaman di antara negara anggota kawasan rendah dan hanya 
setelah dasar kepercayaan terbangun di antara negara di kawasan ini. 
Jika tidak, maka selamanya kawasan Timur Tengah tidak akan pernah 
bebas dari ancaman senjata nuklir. 
 
Jika dilihat dari kasus ancaman nuklir Israel dan Iran ini terlihat 
kekokohan asumsi konstruktivisme tentang realitas politik 
internasional. Rupanya obyektivitas politik internasional yang anarkis 
sebagaimana yang diyakini oleh Waltz dalam Theory of International 
Politics, (Waltz 1979) tidak sepenuhnya tepat, karena hal itu merupakan 
hasil ciptaan aktor pembuat kebijakan dalam mengkontruksi realitas 
politik internasional. 
 
 

Penutup 
 

Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan, peran paradigma sangat 
menentukan bagi pembentukan persepsi. Dalam hal ini, paradigma 
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realisme yang dijadikan sebagai cara pandang para pembuat kebijakan 
dalam menilai dunia, menimbulkan persepsi yang sangat menentukan 
dalam formulasi politik sebuah negara, terutama politik luar negerinya. 
Berdasarkan persepsi yang dimliki, negara kemudian memandang 
negara lain sebagai ancaman keamanan. Dengan demikian terbentuklah 
persepsi akan ancaman. 
 
Pada dasarnya, persepsi ancaman merupakan hasil ciptaan atau kreasi 
para pembuat kebijakan. Pada wilayah pemikiran seperti ini, kemudian 
konstruktivisme lahir sebagai alat analisa. Konstruktivisme mencoba 
untuk mengetahui bahwa setiap realitas yang berada di luar merupakan 
hasil konstruksi yang berasal dari pikiran manusia berdasarkan 
nilai/paradigma yang di anutnya. Persepsi ancaman pun merupakan 
hasil konstruksi dari manusia yang menjadi pembuat kebijakan di suatu 
negara.  
 
Secara objektif, persepsi ancaman dihasilkan dari persepsi yang dimiliki 
oleh para pembuat kebijakan. Padahal mungkin saja berbagai ancaman 
yang dipersepsikan tersebut tidak ada secara nyata. Tetapi bagi pembuat 
kebijakan, ancaman ini dibuat sedemikian nyata. Hal ini terbukti dengan 
dikeluarkannya berbagai doktrin strategis yang bersifat sebagai 
penangkal untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang 
ditimbulkan oleh negara lain atas negaranya.  
 
Contoh persepsi ancaman lainnya dapat dilihat dari gagalnya konferensi 
yang di adakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional  (IAEA) untuk 
menciptakan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah, yang 
berlangsung di Wina, Austria, pada 21-22 November 2011 lalu. Hal itu 
terjadi karena Iran dan Israel sebagai negara yang diduga memiliki 
senjata nuklir tidak ikut ambil bagian atau ikut mendukung upaya IAEA. 
Hal itu dilakukan, karena masing-masing para pembuat kebijakan kedua 
negara telah mempersepsikan satu sama lain sebagai ancamannya. 
Untuk itu kedua negara menolak adanya zona bebas senjata nuklir di 
kawasan Timur Tengah. 
 
Kesimpulannya, pilihan rasional sebagai salah satu syarat pembuatan 
kebijakan sebuah negara dalam kerangka realisme tampak sekali tidak 
ada dalam kebijakan mengenai persepsi ancaman. Bahkan sebuah 
persepsi akan adanya ancaman lebih didasarkan pada subjektifitas 
pembuat kebijakan di suatu negara. Dalam kerangka konstruktivisme, 
hal ini disebut sebuah realitas yang dibentuk menurut subjektifitas 
pelaku. Dengan kata lain, persepsi ancaman merupakan sebuah realitas 
yang dibentuk menurut pemahaman atau pikiran pembuat kebijakan 
negara berdasarkan nilai yang dianutnya. 
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