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Pandemi COVID-19 membawa dimensi baru yang tidak terkira, baik kepada kehidupan manusia 
maupun interaksi antarnegara. Dalam perspektif hubungan internasional, pandemi ini seakan menjadi 
pelengkap bagi tren deglobalisasi sejak beberapa tahun terakhir.  

Semua negara sama-sama berupaya memperlambat penyebaran virus untuk meminimalisasi beban bagi 
kapasitas sistem kesehatan sambil memberikan waktu untuk pengumpulan sarana pengobatan dan 
kemungkinan dikembangkannya vaksin. Hubungan internasional pun terpengaruhi oleh cara-cara 
pengurungan wilayah, pembatasan ekspor peralatan medis, penghentian giat-giat produksi, dan 
terbatasnya pergerakan tenaga kerja. Negara dipaksa untuk menerapkan pembatasan perjalanan 
internasional atau penutupan batas negara. 

Negara tidak punya pilihan selain untuk menerima fakta bahwa bencana ini mendekati tingkat ancaman 
terhadap peradaban atau bahkan spesies. Berangkat dari pertimbangan ini, muncul harapan bahwa 
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COVID-19 pada saatnya akan mendorong negara untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan 
melakukan apa yang mereka bisa dalam perjuangan manusia melawan COVID-19.  

Dinamika geopolitik sendiri cenderung diasosiasikan kepada persaingan kekuasaan antarnegara lewat 
perebutan wilayah dan sumber daya.1 Mengingat perhatian negara-negara besar dunia sedang tidak 
berpusat pada konfrontasi dan konflik, muncul beberapa pertanyaan. Apakah COVID-19 menjadi 
momen dalam sejarah yang membawa perubahan drastis pada perkembangan geopolitik dunia? Saat 
dunia mulai beradaptasi dengan realitas baru untuk hidup dengan ancaman pandemi, apakah ancaman 
bersama COVID-19 dapat menjadi insentif bagi hubungan yang lebih baik di antara Amerika Serikat 
dan Tiongkok?  

Artikel ini bertujuan untuk membahas tren-tren besar dalam perkembangan geopolitik di tengah 
pandemi COVID-19 dan pelajaran yang dapat diambil dari sudut pandang geopolitik. Meskipun risiko 
sepenuhnya dari pandemi COVID-19 masih belum bisa diprediksi, dan meskipun sudut pandang 
geopolitik bersifat sekunder ketimbang sudut pandang medis, kemungkinan-kemungkinan dampak 
dari COVID-19 bagi dinamika geopolitik dunia tetap perlu dipikirkan.  

Tren Perkembangan Geopolitik Dunia setelah COVID-19: Berubah atau Berlanjut? 

Efek kejut dan ketidakpastian yang dibawa pandemi COVID-19 diharapkan dapat membawa pada 
perubahan pola pikir terhadap persaingan antarnegara saat ini. Namun apabila mencermati 
pengamatan-pengamatan terhadap kenyataan saat ini, walaupun nantinya manusia akan menang 
melawan COVID-19, kita harus siap kecewa.  

Nyatanya, banyak dari apa yang berkembang saat ini merupakan terusan dari tren-tren geopolitik yang 
telah berjalan cukup lama. Melemahnya peran institusi internasional dan celah kekosongan yang 
ditinggalkan oleh Amerika Serikat dalam kepemimpinan dunia kini justru turut memperparah dampak 
pandemi. Terdapat dua tren karakteristik besar yang dapat diobservasi untuk mendukung argumen ini. 

Tren Karakteristik I: Keberlanjutan Tren Politik Kuasa Global 
Tren pertama adalah keberlanjutan, atau bahkan semakin terlihatnya, gejala lemahnya kepemimpinan dan 
pemerintahan di tingkat global. Dengan latar belakang pengalaman dunia atas pandemi H1N1, Zika, dan 
Ebola dan melihat konteks merebaknya epidemi-epidemi tersebut, kemungkinan terjadinya pandemi 
COVID-19 tidak berada di luar prediksi para ahli. Namun ini tidak membuat munculnya koordinasi 
respons yang cepat di tingkat internasional.2 

Hal ini berhubungan dengan ketiadaan peran negara pemimpin, seiring dengan berkurangnya minat 
Amerika Serikat untuk berinvestasi mempertahankan bangun tatanan politik dunia. Tanpa sokongan 
negara kuat yang dominan (preponderant power), peran organisasi internasional pun menjadi kurang 
efektif, atau bahkan dapat terhambat oleh kekuatan revisionis.  

Organisasi seperti World Health Organization (WHO) terlihat terbatas pada peran-peran reaktif atau 
bahkan sebatas menghimbau informasi ketimbang peran preventif. Padahal, WHO sebenarnya 
diberikan mandat untuk mencegah penyangkalan ataupun ketidaktanggapan negara anggotanya 
terhadap risiko pandemi, mulai dari kemampuan untuk secara publik mempertanyakan kebijakan dan 
keputusan negara tersebut, hingga mendeklarasikan situasi darurat secara tepat waktu.3 Namun 

 
1 Lihat misalnya Matthew Sparke, “Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes, and the Responsibilities of Geography,” Annals of the 
Association of American Geographers 97, no. 2 (2007), 338-349. 
2 Michel Duclos, “Is Covid-19 a Geopolitical Game-Changer?” Institut Montaigne, 24 Maret 2020, 
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/covid-19-geopolitical-game-changer. 
3 Thomas J. Bollyky dan Yanzhong Huang, “The Multilateral Health System Failed to Stop the Coronavirus,” Foreign Policy, 10 Maret 
2020, https://foreignpolicy.com/2020/03/10/the-multilateral-health-system-failed-to-stop-the-coronavirus/. 
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demikian kali ini, petugas inspeksi WHO mengalami hambatan untuk masuk ke daerah-daerah awal 
deteksi pandemi, transparansi informasi tidak langsung dapat diraih, dan akhirnya deklarasi situasi 
darurat datang terlambat. 

Di tengah kurangnya kepemimpinan global, kita dapat mengamati pula kemunculan kembali debat 
lama peraduan antara efektivitas model pemerintahan otoriter dan demokrasi, kali ini dalam 
menangani wabah.  

Meskipun model pemerintah demokrasi dan otoriter memiliki banyak varian dan efisiensi penanganan 
wabah lebih berhubungan dengan kapasitas negara, saat ini dalam konteks geopolitik, isu perpisahan 
dalam politik dunia diangkat lagi. Ini dibingkai dalam konteks persaingan “model Amerika Serikat” 
dan “model Tiongkok”.4 Salah satu contoh narasi yang berkembang adalah bagaimana sistem 
pemerintahan otoriter telah menyebabkan merebaknya pandemi karena kurangnya transparansi, 
namun pula menjadi sistem pemerintahan yang terlihat paling mampu dengan cepat menahan 
meluasnya dampak pandemi.5 Hal ini menjadi menarik untuk pengamatan lebih lanjut apabila melihat 
kerepotan birokrasi yang dialami negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, dan 
Filipina, di mana ketidakselarasan antara pusat dan daerah dapat menjadi penghalang respons cepat. 

Persaingan model pemerintahan juga diikuti persaingan ketahanan model ekonomi. Bukan tidak 
mungkin reperkusi muncul dalam bentuk reaksi saling tuduh dan menyalahkan, bertambahnya 
kecurigaan dan ketidakpercayaan, atau bahkan niatan untuk saling menghukum. Negara-negara dapat 
saja memanfaatkan momentum saat ini untuk misalnya melakukan proses pemisahan (decoupling), 
mengurangi rekat interdependensi yang selama ini mencegah negara besar untuk saling menyakiti satu 
sama lain. Pertimbangan geopolitik dapat kembali menyusupi pilihan negara akan infrastruktur 
teknologi, seperti misalnya 5G, milik siapa yang akan mereka adopsi.6 

Terdapat pula beberapa gejala baru yang mampu memperkuat kontinuitas pola keterpisahan dan 
persaingan geopolitik dunia. Salah satunya adalah terbakarnya sentimen-sentimen diskriminasi dan xenofobia 
akibat stereotip yang dibawa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat tidak akan berlaku hanya terhadap 
masyarakat Tiongkok atau Asia yang bermukim di Barat, tetapi juga dilaporkan terjadi atas orang 
asing/Eurasian di Tiongkok, karena kemunculan ketakutan akan kasus-kasus wabah impor dan 
pemberitaan COVID-19 sebagai penyakit yang berasal dari luar negeri.7  

Gejala baru lain adalah dalam pemberian bantuan. Pengiriman, ataupun pengizinan ekspor, peralatan 
medis saat ini dapat mengisi apa yang secara tradisional dimengerti sebagai peran pemberian bantuan 
asing. Konsepsi akan ide bantuan asing jarang sekali terlepas dari unsur geopolitis, terutama dari 
tujuan-tujuan untuk memperkuat aliansi atau hubungan dengan negara penting dalam hubungan luar 
negeri suatu negara. 

 
4 Joseph W. Sullivan, “Every American Should Hope Trump Prevails Against China,” The Atlantic, 20 Agustus 2019, 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/china-vs-democracy/596248/. 
5 Borzou Daragahi, “Coronavirus Could be Used by Authoritarian Leaders as Excuse to Undermine Democracy, Experts Warn,” 
Independent, 17 Maret 2020, https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-
covid-19-a9407011.html; The Economist, “Diseases like Covid-19 are Deadlier in Non-Democracies,” The Economist, 18 Februari, 
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/02/18/diseases-like-covid-19-are-deadlier-in-non-democracies; Ariana Berengaut, 
“Democracies Are Better at Fighting Outbreaks,” The Atlantic, 24 Februari 2020, 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/why-democracies-are-better-fighting-outbreaks/606976/. 
6 Adam Payne, “Boris Johnson’s Government is Reportedly Furious with China and Believes It Could Have 40 Times More 
Coronavirus Cases than It Claims,” Business Insider, 29 Maret 2020, https://www.businessinsider.sg/coronavirus-boris-johnsons-
government-reportedly-furious-with-china-2020-3?r=US&IR=T. 
7 Lily Kuo dan Helen Davidson, “They See My Blue Eyes Then Jump Back' – China Sees a New Wave of Xenophobia,” The Guardian, 
29 Maret 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/china-coronavirus-anti-foreigner-feeling-imported-cases. 

https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/02/18/diseases-like-covid-19-are-deadlier-in-non-democracies
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Alih-alih perubahan terhadap dinamika geopolitik, justru negara-negara perlu semakin mewaspadai 
keberadaan pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan kesempatan demi memperkuat posisi geopolitik mereka atau 
tidak peduli terhadap krisis yang disebabkan pandemi COVID-19. Wilayah-wilayah rentan konfrontasi seperti 
di Timur Tengah, Eropa Timur, Semenanjung Korea, ataupun Laut Tiongkok Selatan masih perlu 
dalam radar pengawasan.  

Tren Karakteristik II: Keberlanjutan Tren Pergeseran Sentra Dunia ke Timur 
Keberhasilan beberapa negara-negara Asia dalam memperlihatkan ketahanan mereka menghadapi 
krisis yang disebabkan pandemi merupakan hal yang menarik. Setidaknya dalam fase awal saat ini, 
negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan bahkan Vietnam, 
memperlihatkan kepiawaian dan kecekatan mereka menerapkan kebijakan tanggapan untuk menahan 
dampak wabah COVID-19. Variasi model-model sukses kebijakan negara dalam menangani dampak 
wabah COVID-19 ditemukan di negara-negara Asia dan menjadi referensi yang diikuti oleh negara-
negara di Eropa.  

Tiongkok bahkan telah memperlihatkan niat menjadi sosok pemimpin dalam pergerakan melawan 
COVID-19, dengan bergerak sebagai penyedia perlengkapan medis yang dibutuhkan, serta 
menghimpun gerakan kolektif dengan negara-negara lain untuk menghadapi COVID-19. Tiongkok 
mengkoordinasikan ataupun berpartisipasi dalam sejumlah konferensi dan pertemuan virtual yang 
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dan menggalang respons bersama melawan COVID-
19, baik konvensi yang dilaksanakan dengan negara-negara ASEAN maupun yang dilakukan dengan 
negara-negara Eropa lewat mekanisme 17+1.8 

Secara geopolitik, inisiatif dan kemampuan suatu negara untuk membuat negara lain mengadopsi 
kapasitas produksi mereka, baik itu teknologi ataupun infrastruktur, akan membawanya selangkah 
lebih maju dalam persaingan. Dalam situasi saat ini, mereka yang berhasil menunjukkan kapasitas 
dalam peralatan, model kebijakan, dan pengetahuan akan ancaman, akan memenangkan lebih banyak 
pengaruh di level internasional. 

Secara keseluruhan, COVID-19 diprediksi tidak akan mengubah pola-pola perkembangan geopolitik, 
tetapi ia justru mempertegas tren-tren yang sebelumnya telah muncul.  

Salah satu keadaan yang menyulitkan terjadinya perubahan yang lebih positif terhadap perkembangan 
geopolitik adalah apabila dalam menghadapi perang negara dapat memobilisasi ekonomi dan segala 
sumber dayanya, dunia saat ini dihadapkan dengan ancaman yang mendorong demobilisasi ekonomi 
dan segala kapasitas negara.9 Saat ini, skenario yang paling dimungkinkan adalah bahwa negara-negara 
akan kembali terjebak dalam narasi kompetisi menjadi kuat, angkatan-angkatan baru pemimpin dunia 
akan muncul dengan membawa semangat penderitaan mereka masing-masing untuk membangkitkan 
nasionalisme, menghilangkan kebersamaan yang mungkin tumbuh saat menghadapi bencana bersama. 

Dalam konteks perpisahan dan persaingan antara AS dan Tiongkok, COVID-19 juga berpotensi 
memperburuk pola persaingan dengan memberi hambatan pada inisiatif-inisiatif menuju perdamaian 
yang sebelumnya telah terinisiasikan, misalnya dalam komitmen menghentikan tensi dalam perang 
dagang.10 

 
8 Kurt M. Campbell dan Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order,” Foreign Affairs, 18 Maret 2020, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order. 
9 Aaron Bastani, “From Geopolitics to High Streets, Covid-19 Will Change Everything. Here’s Why,” Novara Media, 27 Maret 2020, 
https://novaramedia.com/2020/03/27/from-geopolitics-to-high-streets-covid-19-will-change-everything-heres-why/.  
10 Bilahari Kausikan, “How the Coronavirus May Change the Geopolitics of Southeast Asia,” South China Morning Post, 23 Maret 2020, 
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3076460/how-coronavirus-may-change-geopolitics-southeast-asia. 
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Bagi negara-negara Asia Tenggara, keberlanjutan tren geopolitik di tengah COVID-19 semakin 
menuntut kepaduan dan ketahanan. Bila tidak, bukan tidak mungkin relevansi ASEAN dalam politik 
internasional akan dipertanyakan. Apabila negara-negara Asia Tenggara akan hanya menjadi penerima 
bantuan, di masa selanjutnya sebagai kelompok ia tidak akan memiliki cukup pengaruh (leverage) untuk 
memimpin di luar kawasan langsungnya. 

Dunia Setelah Pandemi 

Apa relevansi pengamatan geopolitik di atas terhadap pandangan mengenai ancaman dan kapasitas 
negara? Berpikir geopolitik berarti membuka diri pada kemungkinan dan skenario persaingan politik, 
dengan geografi sebagai penentu skala prioritasnya.  

Negara-negara selama ini terjebak dalam pertanyaan seperti “negara-negara mana yang tengah menjadi 
kekuatan dominan sekarang?” atau “negara-negara mana yang akan memimpin persaingan di tahun 
2050?” Pertanyaan-pertanyaan ini kurang relevan di tengah pandemi, atau bencana dan krisis apa pun, 
terutama apabila melihat selama ini konsepsi kekuatan hanya ditangkap hanya dari persaingan 
keamanan, politik, dan ekonomi.  

Masih banyak kemungkinan skenario lain yang baru akan terlihat ketika bencana berlalu. Masih pula 
terdapat risiko lain yang justru timbul akibat dinamika geopolitik di tengah COVID-19, misalnya 
bagaimana kontrol dan penutupan terhadap perbatasan dapat merusak kehidupan para pengungsi. 
Negara-negara selayaknya tidak lagi terjebak hanya dalam kalkulasi dinamika persaingan negara 
adidaya, dan mulai memperhitungkan berbagai skenario dunia baru setelah pandemi. 
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