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Abstract. Tulisan ini adalah ulasan dari buku “After Hegemony Cooperation 

and Discord in the Political Economy” yang ditulis oleh Robert O. Keohane 

terutama pada bab 6 tentang “A Functional Theory of International Regimes”. 

Tulisan ini akan berusaha membagi pembahasan menjadi tiga bagian utama: 

pendahuluan, analisis, dan kesimpulan. Bagian pendahuluan akan meliputi 

tentang ringkasan terhadap tulisan Keohane yang akan digunakan. Melalui 

bagian analisis, tulisan ini akan membahas tentang perbandingan gagasan 

dengan membandingkan gagasan Keohane dengan gagasan dari pemikir lain 

yang sejenis, ditambah dengan sikap penulis dalam melihat perbandingan 

tersebut. Bagian terakhir adalah kesimpulan sederhana dari hasil analisis 

penulis. 

Keywords. Functional Theory, International Regimes, Functional Theory of 

International Regimes. 

1 Introduction 

Keohane, dalam bab 6 pada buku After Hegemony Cooperation and Discord in the 

Political Economy, terlebih dahulu menjelaskan fungsi dari rezim internasional dalam 

politik dunia. Dalam politik internasional, kerja sama yang menguntungkan umumnya 

sulit tercapai disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan yang selalu hadir antar 

aktor, terlebih dengan sistem self-help dalam lingkungan yang bersifat anarki. Konflik 

tersebut bisa dipandang seperti munculnya keadaan eksternal yang merupakan hasil 

dari tindakan sebuah aktor yang menyebabkan aktor lain untuk menghadapi kondisi 

sehingga aktor tersebut tidak mampu menanggung semua biaya yang terlibat di dalam 

sebuah kerja sama. Selain itu, hal ini juga mampu mengakibatkan sebuah aktor untuk 

tidak mampu menerima semua keuntungan yang berpotensial untuk dicapai 

disebabkan oleh rendahnya kapabilitas sebuah aktor. Untuk menggambarkan kondisi 

ini, Keohane menggunakan teori dari Ronald Coase tentang Coase Theorm. 

 

Coase Theorm menjelaskan bahwa keadaan eksternal berpotensi untuk memberikan 

efek negatif kepada aktor lain yang terlibat. Namun, bukan berarti keadaan eksternal 

yang negatif mencegah koordinasi antara aktor yang terlibat. 

 

Contohnya adalah semisal terdadat perusahaan cat dengan perusahaan laundry yang 

tinggal berdekatan. Perusahaan cat menghasilkan polusi udara yang bertansformasi 

menjadi keadaan eksternal negatif sehingga berdampak kepada perusahaan laundry 

ketika mereka ingin mengeringkan pakaian. Perusahaan laundry bisa saja membuat 
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pengeringan dalam ruangan, namun harus mengeluarkan biaya ekstra yang sangat 

tinggi. Sedangkan dalam kenyataannya ada solusi yang lebih sederhana yang bisa 

dilakukan, yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan cat tersebut untuk membuat 

saringan polusi dalam pabrik cat agar polusi yang hadir sebagai keadaan eksternal 

negatif tersebut tidak merugikan perusahaan laundry dengan skala kerugian yang 

lebih besar. Jika dimisalkan kejadian tersebut dalam kinerja politik domestic, maka 

terdapat pemerintah yang mengatur masalah ini melalui hukum sehingga dapat 

ditentukan terlebih dahulu siapa yang memiliki hak dan posisi yang lebih sesuai dan 

adil dalam kasus tersebut. Jika hukum dalam negara tersebut memperbolehkan adanya 

emisi polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan cat, maka jalan terbaik yang 

ditempuh oleh perusahaan laundry adalah berunding dengan perusahaan cat dengan 

membantu perusahaan cat itu membangun saringan polusi dibandingkan harus 

mengeluarkan biaya lebih atau menempuh jalur hukum yang akan merugikan 

pihaknya. Begitupun sebaliknya, jika hukum tidak memberikan hak kepada pabrik 

cat, maka jalan terbaik adalah membangun saringan polusi dibandingkan harus 

memberikan kompensasi kepada perusahaan laundry. 

 

Perumpamaan dari coase theorm di atas menunjukan kemampuan bernegosiasi untuk 

saling bekerja sama mengurangi kerugian dan efek negatif dari keadaan eksternal 

dengan membuat kerangka legal tanpa melalui pemerintah yang ada. Di satu sisi, 

konsep ini seolah-olah dapat diterapkan dalam politk internasional yang anarki. 

Namun ada tiga kondisi spesifik sebagai acuan hasil dari penerapan Coase Theorm 

tersebut, yaitu: pertama terdapat kerangka legal yang dapat dipertanggung jawabkan 

untuk melakukan aksi, yang mungkin juga akan didukung pemerintah; kedua adanya 

informasi yang sempurna karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari 

kedua belah pihak; dan ketiga terdapat sebuah jalan atau metode untuk mengurangi 

ataupun meniadakan pengeluaran berlebih dalam pencapaian solusi yang diinginkan, 

yaitu dengan tidak menempuh jalur hukum. Kondisi-kondisi ini sulit dicapai dalam 

politik dunia dalam sistem yang anarki. 

 

Untuk mencapai kondisi seperti dalam Coase Theorm maka rezim internasional dapat 

berperan dalam menggapai tujuan-tujuan negara. Rezim internasional dapat 

menjalankan beberapa tugasnya, yaitu: pertama membentuk pola legal liability dalam 

sistem internasional; kedua adalah rezim internasional harus menyediakan informasi 

yang simetris dalam dunia internasional; dan ketiga rezim tersebut harus memiliki 

kapabilitas untuk mengatur biaya negosiasi yang berlangsung sehingga peranjian 

khusus dapat dengan mudah dibuat. 

 

Pertama, dalam legal liability walaupun kekuatan peraturan yang dibuat oleh rezim 

internasional tidak akan sama dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam 

negara, rezim internasional dapat membantu untuk membina hubungan antar negara 

dengan cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam peraturan ataupun 

perjanjian yang dibuat oleh rezim internasional keinginan ataupun harapan negara-

negara dapat ditampung dan dapat disepakati bersama. 
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Kedua, rezim internasional juga dapat memberikan informasi yang simetris dalam 

dunia internasional. Dalam sistem yang anarki kemungkinan sebagian aktor 

mengetahui informasi lebih dibandingkan aktor lainnya. Hal ini dapat membuat hasil 

dari negosiasi antar aktor menjadi tidak adil. Dengan adanya rezim internasional, 

maka diharapkan bahwa informasi yang tersedia dapat diketahui kedua belah pihak 

dan semua pihak yang terkait. Informasi yang simetris ini akan membuat kerjasama 

lebih pasti terjadi. Pada akhirnya, kerja sama akan lebih ditentukan oleh reputasi 

sebuah negara dalam menjalankan perjanjian. 

 

Ketiga, rezim internasional dapat mengatur biaya negosiasi maupun perundingan 

sehinga perjanjian-perjanjian khusus dapat dirancang dengan baik. Tanpa adanya 

rezim internasional, aktor-aktor internasional cenderung sulit untuk melakukan 

negosiasi (tawar-menawar) yang disebabkan salah satunya karena biaya yang 

dikeluarkan akan cenderung lebih tinggi dan tidak transparan. Dengan adanya rezim 

internasional, maka biaya yang dikeluarkan sebuah aktor diharapkan akan jauh lebih 

sedikit. 

 

Rezim internasional melakukan fungsi peranan yang sangat berharga dalam 

menghadapi sistem yang anarki. Rezim internasional dapat mengurangi biaya 

transaksi yang sah, dan mengurangi ketidakpastian. Rezim internasional juga mampu 

berfungsi sebagai wadah negosiasi dan mengesahkan beberapa jenis negosiasi untuk 

tujuan tertentu. Kemudian fungsi yang terpenting adalah rezim internasional 

memfasilitasi negosiasi agar mengarah kepada perjanjian yang menguntungkan bagi 

semuanya. 

2 ANALYSIS 

Dalam tulisan Keohane tentang fungsi rezim internasional ini, akan ada dua hal yang 

akan dianalisis dan dibandingkan dengan pemikir lainnya. Pertama, Keohane 

berpendapat bahwa akan lebih mudah menjaga keberadaan rezim internasional 

dibandingkan membentuk rezim internasional (Keohane,1984: 102). Kedua, Keohane 

berpendapat bahwa kepatuhan dalam rezim internasional dapat terwujud walaupun 

kekuatan hukum yang dihasilkan tidak memaksa. Namun reputasi negara 

dipertaruhkan jika tidak menaati perjanjian (Keohane,1984 :98-100). 

 

            Dalam membentuk rezim internasional diperlukan prinsip, peraturan, institusi, 

prosedur-prosedur dalam rezim internasional dan pola-pola informal dalam 

berinteraksi yang dapat mengembangkan rezim internasional sehingga dapat diterima 

oleh semua aktor yang terlibat.  Keohane juga berpendapat bahwa dalam membentuk 

rezim internasional diperlukan biaya yang besar agar keberadaan rezim internasional 

dapat berdiri kokoh. Kemudian Keohane juga menambakan bahwa rezim moneter 

internasional dan perdagangan menjadi lebih hidup dengan adanya Amerika Serikat 

sebagai aktor hegemon. Dengan kata lain, perlu adanya kekuatan besar yang 

menopang sistem dalam rezim internasional. 
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Penulis setuju bahwa harus terdapat negara-negara besar maupun kekuatan besar 

(hegemoni) yang berada dalam rezim internasional untuk menopang system rezim 

internasional. Jika kita refleksikan kepada sejarah terbentuknya LBB dan 

kegagalannya adalah karena Amerika Serikat sebagai megusulkan untuk tidak masuk 

dalam LBB dan juga dalam 14 poin perdamaian Woodrow Wilson terdapat kesan 

yang merugikan negara-negara besar pasca perang dunia I. Adapun mengenai peranan 

negara big power dalam sistem seolah senada dengan pemikiran Keneth Waltz bahwa 

distribusi kapabilitas dalam struktur dapat mempengaruhi struktur. 

 

Dalam tulisannya yang berjudul The Anarchic Structure Of World Politics, Waltz di 

buku Art & Jervis melihat bahwa sistem internasional dibentuk oleh struktur dan 

interaksi antar unit. Waltz melihat bahwa strukturlah yang mempengaruhi unit. Waltz 

membagi 3 elemen dalam struktur internasional: prinsip, karakter, dan distribusi 

kapabilitas. Prinsip dalam sistem internasional sifatnya konstan karena sistem 

internasional yang anarki. karakter pun menurut Waltz sifatnya konstan karena bentuk 

dari unitnya pasti negara. Menurut Waltz yang tidak konstan dan dapat 

mempengaruhi struktur adalah distribusi kapabilitas. (Waltz, 1979: 51-58). 

 

Distribusi kapabilitas yang dimaksud Waltz salah satunya adalah distribusi kapabilitas 

atau power. Dalam distribusi power, terdapat klasifikasi berupa big, medium, dan 

small power. Jika kita kaitkan dengan tulisan Thucydides tentang “The Melian 

Dialogue” dalam History of the Pelopennesian War. kita dapat melihat sebuah 

perbedaan tentang bagaimana big power secara naluriah bertindak menghadapi small 

power. Athena sebagai big power kala itu melakukan ekspedisi ke pulau Melos 

dengan membawa kekuatan militernya. Athena menginginkan penduduk melos (small 

power) berpihak kepadanya untuk melawan Sparta. Walaupun sebenarnya Melians 

(penduduk Melos) adalah koloni dari Sparta namun dalam kasus antara Sparta dan 

Athena mereka berusaha untuk bersifat netral. Ajakan dari Athena ini ditolak, dan 

pada akhirnya Athena menghancurkan penduduk Melos (Rex Warner, 1954:10-16). 

 

Dari kisah tersebut kita dapat dua kondisi alamiah bahwa pertama “Big powers do 

what they can do, small powers accept what they should accept”. Hal ini menunjukan 

bahwa pada dasarnya rezim internasional yang harus ditopang oleh negara besar 

ataupun hegemon yang pada akhirnya menjadi alat untuk negara besar tersebut. 

Kedua, big power akan senantiasa mengejar power. Sebagaimana Athena terus 

memperluas wilayah aliansinya untuk dapat bertahan dan mengalahkan kekuatan 

Sparta. Untuk mengelaborasi alasan mengapa negara senantiasa mengejar power akan 

dijelaskan oleh tulisan John J. Mearsheimer. 

 

Mearsheimer dalam tulisannya “Anarchy and Struggle for Power” berargumentasi 

bahwa big power akan selalu mencari peluang untuk mendapatkan power lebih dari 

rivalnya, dengan tujuan akhir menjadi hegemoni. Dalam tulisannya Mearsheimer juga 

menjelaskan kenapa negara mengejar power.  Pertama, karena sistem internasional 

dalam keadaan anarki. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan negara. Ditambah 

lagi dengan karakteristik dunia menurut perspektif realis merupakan sebuah kompetisi 



IREC Indonesia Fajar Iqbal 
OCTOBER 2019 

 

 5 

dan peperangan. Kondisi ini menyebabkan negara mengejar power untuk 

mempertahankan dirinya. Yang kedua, negara big power memiliki kekuatan militer 

yang dapat menyerang kapan saja. Dalam kondisi ini negara lain yang lebih lemah 

merasa tidak aman dan mengejar power untuk menciptakan balance of power 

(Mearsheimer, 2001 : 70-72). 

 

Baik Mearsheimer sebagai pemikir realis maupun Keohane, keduanya sama-sama 

memandang bahwa sistem internasional ini anarki. Perbedaan antara keduanya adalah 

cara mengatasi sistem internasional yang anarki ini. Mearsheimer percaya bahwa 

dengan kondisi yang anarki maka negara akan senantiasa mengejar power untuk 

bertahan hidup dan menjaga stabilitas keamanan melalui “Balance of Power” ataupun 

hegemoni. Bagi Keohane cara mengatasinya adalah dengan cara bekerja sama dengan 

membentuk rezim internasional. Keohane menilai dengan fungsi rezim internasional 

yang sudah disebutkan membuat negara-negara ingin untuk bekerja sama. Keohane 

juga mengkiritisi game theory yang berkesimpulan bahwa lebih menguntungkan 

sebuah aktor untuk tidak bekerja sama sama sekali. Keohane melihat sebaliknya—

bahwa dengan adanya rezim internasional negara secara kolektif saling 

memperhatikan reputasinya. Jika tidak patuh pada perjaanjian yang sudah disepakati, 

maka negara-negara lain cenderung tidak ingin bekerasama lagi dengan negara 

tersebut. Dalam kata lain negara ingin bekerjasama jika negara lain pun dapat 

bekerjasama. 

 

Mearsheimer dalam tulisannya juga membahas tentang kerja sama antar negara. Ada 

dua faktor utama yang membuat sulit terjadinya kerja sama. Pertama, pertimbangan 

akan relative gain, dengan definisi yang dapat diumpamakan dengan “your loss is my 

gain”. Hal ini membuat kecurigaan antara negara karena melihat apakah bagian yang 

mereka dapat akan lebih besar dibandingkan negara lain. Sehingga langkah negara 

untuk bekerja sama seakan sulit terjadi. Kedua, adanya potensi kecurangan yang 

mungkin dilakukan negara lain (Mearsheimer, 2001:77-78). 

 

Penulis melihat bahwa kondisi tidak inginnya negara bekerja sama menurut 

Mearsheimer ini adalah kondisi alamiah dalam sistem internasional yang anarki. 

Gagasan ini juga memperkuat game theory bahwa pada dasarnya negara lebih baik 

untuk tidak bekerja sama. Namun bukan berarti rezim internasional tidak memiliki 

efek dalam mendorong negara untuk bekerjasama. Penulis melihat bahwa kerjasama 

berhasil jika apa yang sudah disepakati dapat dipatuhi dan dijalankan dengan baik 

dalam rezim internasional. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi maka senada dengan 

apa yang disebutkan oleh Mearshimer bahwa dalam kerja sama akan terjadi potensi 

kecurangan. 

 

Keohane berpendapat bahwa rezim internasional menyediakan informasi mengenai 

tindakan seperti apa yang legitimate bagi negara untuk dilakukan. Hal ini membuat 

negara-negara cenderung patuh terhadap peraturan yang dibuat didalamnya. Dengan 

demikian, keterlibatan negara dalam rezim internasional memiliki efek saling 

mengawasi atau terdapat kontrol sosial antara satu negara dengan negara yang lain. 
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Apabila suatu negara diketahui tidak patuh terhadap peraturan dalam rezim 

internasional, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap reputasinya di dunia 

internasional. 

 

Menurut Keohane, negara memiliki perhatian yang cukup besar terhadap 

kedaulatannya di dunia internasional. Reputasi atau kedaulatan negara menjadi 

penting karena reputasi yang buruk akibat kesalahan yang diperbuat negara bisa 

mengarah pada tindakan balasan dari negara lain. Negara yang memiliki karakter 

egois namun rasional dalam rezim internasional ini akan selalu mempertimbangkan 

setiap tindakan berdasarkan kalkulasi cost and benefit yang bisa diraihnya 

(Keohane,1984:106). 

 

Akan tetapi akankah dalam suatu rezim internasional tidak ada yang melanggar 

perjanjian yang disepakati sama sekali? Apakah pelanggaran hanya dilakukan sekali 

saja untuk menjaga reputasi ataukah berulang-ulang? Jika ketidakpatuhan itu pada 

realitanya dilakukan berkali-kali maka reputasi yang dimaksud oleh Keohane tidak 

menjadi penting bagi negara-negara. Berikut data persentase target suspension request 

negara-negara yang menunjukkan ketidakpatuhan yang dilakukan negara dalam rezim 

internasional (World Trade Organization/WTO) tahun 1995-2016. Suspension request 

ini menjadi salah satu indikator ketidakpatuhan negara karena suspension request 

merupakan permohonan dari negara penggugat untuk melakukan tindakan balasan 

terhadap negara tergugat karena negara tergugat tidak menjalankan putusan atau 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Dispute Settlement Body (DSB) WTO. 

 

 

Gambar 1European University Institute Working Papers 
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Dari data di atas terlihat bahwa banyaknya kasus ketidakpatuhan dominan dilakukan 

oleh negara-negara besar dan dilakukan berulang-ulang, khususnya Amerika Serikat. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan Waltz bahwa distribusi power dalam hal ini big power 

yang dapat mempengaruhi struktur. Kemudian, tepat juga apa yang ada di kisah “The 

Melian Dialogue” bahwa negara besar dapat melakukan apa yang mereka inginkan, 

sedangkan negara kecil harus menerima apa yang mereka terima. Selanjutnya 

Mearshimer pun tepat bahwa negara besar akan selalu mengejar power, sehingga 

tidak dapat dicegah oleh peraturan-peraturan yang sudah disepakati rezim 

internasional sekalipun.    

3 CONCLUSION 

Rezim internasional memiliki peranan yang cukup penting dalam memerankan 

fungsinya untuk membuat legal liability, memberikan kepastian dan informasi yang 

simetris, serta mengurangi biaya transaksi. Akan tetapi, kesulitan untuk membuat 

rezim internasional yang harus ditopang oleh negara-negara besar ataupun hegemoni 

agar dapat bertahan lama memberikan peluang negara-negara besar untuk menjadikan 

rezim internasional sebagai alat. Hal ini dapat terlihat dari kepatuhan terhadap 

implementasi perjanjian ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh rezim 

internasional. 

 

Berdasarkan data statistik mengenai tingkat kepatuhan negara dalam sebuah rezim 

internasional (dalam hal ini WTO) menunjukkan bahwa negara-negara besar 

cenderung banyak melanggar perjanjian dalam WTO. Misalnya Amerika Serikat yang 

berada diurutan pertama sebagai negara yang paling banyak mendapat tuntutan atas 

ketidakpatuhannya di WTO, bahkan sampai negara melakukan permohonan untuk 

melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat. 

 

            Penulis berkesimpulan bahwa rezim internasional memberikan keuntungan 

untuk negara-negara medium ataupun small power dengan mendapatkan informasi 

yang simetris dalam dunia internasional. Akan tetapi, sifat peraturan dan perjanjian 

dalam rezim internasional, belum mampu memaksa semua negara (big, medium dan 

small) untuk terus patuh terhadapnya. Sehingga hal ini menjadikan negara besar 

bertindak sesuai nalurinya untuk mengejar power. Dengan demikian, negara-negara 

big power akan tetap mengejar power dan seringkali tidak patuh terhadap peraturan 

yang disepakati bersama dalam rezim internasional. Apalagi jika peraturan ataupun 

peranjian bertentangan dengan kepentingan nasional mereka dan menghalangi mereka 

untuk menggapai power. 
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