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ABSTRAK 

PERAN XI JINPING DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN 

MODERNISASI KAPABILITAS MILITER TIONGKOK 

 

 

Oleh 

 

IKA NUR AMALIA D 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini tentang peran Xi Jinping dalam membentuk 

kebijakan modernisasi kapabilitas militer Tiongkok. Pembentukan kebijakan 

modernisasi ini dipengaruhi oleh persepsi ancaman yang timbul dari pemimpin itu 

sendiri. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kebijakan luar negeri 

dengan variabel idiosinkratik, konsep persepsi ancaman, dan konsep kapabilitas 

militer. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan 

data seperti jurnal yang berhubungan dengan Xi Jinping, handbook militer 

Tiongkok serta biografi tentang Xi Jinping. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Xi Jinping sangat memengaruhi 

pembuatan kebijakan terkait pertahanan nasional. Dengan segala kekuasaan dan 

otoritas yang dimilikinya, Xi Jinping menjadi individu yang berpengaruh di dalam 

pemerintahan Tiongkok. Selain itu, pengaruh dari persepsi ancaman yang dialami 

langsung oleh Xi Jinping menjadi salah satu acuan dalam membuat kebijakan 

modernisasi tersebut terkait pertahanan nasional. Dengan begitu, kebijakan 



 

modernisasi yang dikeluarkan mendorong perubahan  dalam lapisan internal 

Tiongkok, termasuk di dalam organisasi militer, yaitu  Tentara Pembebasan 

Rakyat. Kebijakan modernisasi yang dikeluarkan oleh Xi Jinping membuat 

hubungan antara pemimpin dan organisasi militer dalam hal kepemimpinan juga  

ikut mengalami perubahan yang mendasar. 

 

Kata Kunci : Idiosinkratik, Persepsi Ancaman, Kapabilitas Militer 

  



 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF XI JINPING IN THE APPLY MODERNIZATION 

OF CHINESE MILITARY CAPABILITY 

 

BY 

IKA NUR AMALIA D 

 

The problem of this research to explain about the role of Xi Jinping in shaping the 

modernization policy related to Chinese military capability. This modernization 

policy was basically affected by his own personal view as a leader. To analyze 

this case, the researcher uses one theory and two concepts. The theory used is 

foreign policy with idiosyncratic as the variable, and two concepts are threat 

perception and military capability. This research uses descriptive analysis 

methods by collecting data such as journals that related to Xi Jinping, military 

handbook of China, and biography of Xi Jinping.  

Researcher found that Xi Jinping influenced the national defense policy making 

with all of his authority. He became someone who has power in Chinese 

government. In addition, the impact of threat perception experienced directly by 

Xi Jinping became one of the guidelines in the national defense policy making. 



 

The modernization policy encouraged change in internal layers in China within 

the military organization that is the army of people's liberation. The modernization 

policy issued by Xi Jinping made connection between the leader aspect and the 

military organization in terms of leadership faced fundamental changes. 

 

Keyword: Idiosyncratic, Threat Perception, Military Capability 
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                                I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Keamanan merupakan isu yang kompleks sehingga setiap negara 

berusaha mempertahankan keamanannya dengan memperkuat militernya. 

Kekuatan militer menjadi hal yang penting dalam menjamin kelangsungan 

suatu negara dari ancaman internal maupun ancaman eksternal.
1
 Dengan 

kekuatan militer yang dimilikinya, negara seringkali terlihat agresif dalam 

aktivitasnya di suatu kawasan.
2
  

Salah satunya adalah Asia Timur yang merupakan sebuah kawasan 

yang penuh dengan dinamika terkait ketegangan politik, konflik wilayah, 

persaingan ekonomi serta menghadapi perubahan dalam kekuatan militer 

antarnegara.
3
  

Dalam konteks ini, Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu 

negara yang melakukan penguatan pertahanan yang menjadikan negaranya 

terlihat lebih agresif secara militer.
4
 Di era dekade 1990-an, ketika dipimpin 

oleh presiden Yang Shakun, Tiongkok terlibat beberapa permasalahan 

                                                           
1
 Herz, John. 1950, “Idealist Internationalism and Security Dilemma,” World Politics, Vol.2, hal  

157. 
2
 Ibid,  hal  158.  

3
  Wellington Amorim dan Antonio Henrique Lucena Da Silva. 2014,” Japan and India : Soft 

Balancing as a Reaction to China’s Rise?”, Revista Brasileira de Politica Internacional. No 57, 

hal 1. 
4
 Purwanto, Adi Joko. 2010, “ Peningkatan Anggaran Militer China dan Implikasinya Terhadap 

Keamanan Asia Timur,” Jurnal Ilmu Hubungan Politik Internasional SPEKTRUM, Vol.7, No. 1,  

hal  2. 



2 
 

keamanan seperti sengketa kepemilikan wilayah dan daerah perbatasan 

dengan para negara tetangga. Sehingga hal itu sering  menyebabkan adanya 

perebutan klaim atas perbatasan yang berada di sekitaran daratan 

Tiongkok.
5
 

Seiring terjadi permasalahan klaim batas wilayah mendorong 

perdana menteri kala itu, Deng Xiaoping berinisiatif untuk mulai 

meningkatkan anggaran belanja pertahanan agar kapabilitas militer 

Tiongkok siap untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang terkait 

permasalahan keamanan nasional. Peningkatan kapabilitas kekuatan militer 

Tiongkok ini, banyak menarik perhatian negara-negara di kawasan 

semenanjung Korea seperti Korea Selatan, Jepang, dan Korea Utara.
6
 

Walaupun menimbulkan perhatian terkait peningkatan ini, Tiongkok 

tetap melakukan peningkatan militer. Peningkatan anggaran ini pun ternyata 

berpengaruh kepada aktivitas militer Tiongkok dari segi kuantitas. Hal ini 

pun menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kuantitas 

militer terbanyak kala itu. Peningkatan dalam segi kuantitas ini pun banyak 

mendukung aktivitas militer Tiongkok dan akhirnya menimbulkan persepsi 

ancaman dari regional maupun di luar regional.
7
 

Di bawah ini grafik kenaikan anggaran pertahanan Tiongkok dimulai 

dari tahun 1994 hingga 2015. 

 

 

                                                           
  

5
 Mederios, E.S & Fravel, M.T. (2003) ’Tiongkok’s New Diplomacy’ in Foreign Affairs. vol. 82, 

no 6. Hal  28. 

  
6
 Ibid p 29. 

7
 “The Military Balance : The Annual Assesment of Global Military Capabilities and Defence 

Economics”, International Institute for Strategic Studies 2014,  hal  213. 
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Grafik 1.1 Kenaikan Anggaran Pertahanan Tiongkok, 1994-2007
8
 

 

 

Peningkatan anggaran belanja pertahanan Tiongkok dalam grafik 

diatas menjelaskan bahwa peningkatan anggaran terjadi secara terus 

menerus. Walaupun peningkatan tersebut tidak begitu banyak namun 

peningkatan di tiap tahun pasti terjadi. Peningkatan ini pun dilakukan untuk 

berbagai hal terkait kuantitas militer seperti perkembangan persenjataan 

seperti nuklir dan senjata-senjata konvesional. Seiring berkembangnya 

persenjataan, Tiongkok berhasil menjadi salah satu negara yang banyak 

melakukan inovasi terkait senjata-senjata konvensional maupun nuklir, dan 

kemudian mengubahnya menjadi senjata dengan kemampuan yang lebih 

baik.  

Tidak hanya mengembangkan persenjataan, pemerintah Tiongkok 

pun membangun industri pertahanan Tiongkok dengan melakukan kerja 

                                                           
8 

Chinese Defense Budgets and Estimates of Total Related Expenditures, 2007, 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2007/2007-prc-military-power_fig06.htm 

diakses 17 November 2016. 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2007/2007-prc-military-power_fig06.htm
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sama dengan perusahaan-perusahaan  swasta untuk memperkuat industri 

pertahanan Tiongkok di dalam kawasan internasional.
9
. 

Namun di tahun 2013 Tiongkok memasuki era baru dengan 

terpilihnya Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok. Presiden Xi Jinping yang 

dilantik 14 Maret 2013 dan akan memimpin Tiongkok hingga 10 tahun 

mendatang, membawa perubahan dengan visi yaitu “Tiongkok Dream” yang 

hampir diaplikasikan di semua sektor kehidupan Tiongkok. 
10

.  

Walaupun visi Tiongkok Dream meliputi segala aspek kehidupan, 

namun militer mempunyai tempat yang lebih besar dalam perubahan yang 

dibawa oleh Xi Jinping. Perubahan awal yang dilakukan oleh presiden Xi 

Jinping di bidang militer adalah peningkatan angkatan bersenjata, 

peningkatan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan nasional dan 

memenangkan peperangan apabila terjadi konflik bersenjata dengan negara 

lain. Peningkatan ini diberlakukan di semua angkatan bersenjata Tiongkok 

seperti angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan roket 

strategis (angkatan artileri kedua) yang merupakan kekuatan nuklir 

Tiongkok. 
11

  

Selanjutnya perubahan yang lain adalah peningkatan anggaran 

belanja militer seperti di bawah ini. 

 

                                                           
  

9
 Marcus, J. (2011). Tiongkok Extending Military Reach,. Diakses pada 17 Agustus 2016, tersedia 

di<http://www..bbc.co.uk/news/world-asia-pasific-13761711>. 

  
10

 Utomo, Aris Heru. 2015.”Profil Singkat Xi Jinping,Presiden Baru RRC.”Dalam http://luar-

negeri.kompasiana.com/2013/03/15/profil-singkat-Xi-Jinping-presiden-baru-rrc-542954.html. 

diakses 25 Agustus 2016. 

  
11

 “Mengamati Pidato Pertama Xi Jinping”,Iran Indonesia Radio.Dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/60542-Mengamati Pidato Pertama Xi Jinping.diakses 

23 Agustus 2016. 

http://www..bbc.co.uk/news/world-asia-pasific-13761711
http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/03/15/profil-singkat-xi-jinping-presiden-baru-rrc-542954.html
http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/03/15/profil-singkat-xi-jinping-presiden-baru-rrc-542954.html
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/60542-Mengamati%20Pidato%20Pertama%20Xi%20Jinping.diakses
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Grafik 1.2. Kenaikan Anggaran Pertahanan Tiongkok pada masa  kepemimpinan 

Xi Jinping.
12

 

 

Dalam grafik tersebut, fokus kenaikan anggaran belanja pertahanan 

militer Tiongkok akan dilihat mulai tahun 2013, yang dimana posisi 

kenaikan anggaran belanja pertahanan berada di 10,7 persen yang setara 

dengan 720.2 miliar Yuan atau 115.7 miliar dolar AS dan di tahun 2014 

mengalami peningkatan secara signifikan dengan penambahan sebesar 2 

persen menjadi 12,2 persen atau 808.23 miliar Yuan setara dengan 130 

miliar dolar AS.
13

  

Peningkatan itu dapat dilihat di garis berwarna merah. Data tersebut 

diambil sebelum pergantian pemerintahan yang dimana sebelumnya 

dipimpin oleh presiden Hu Jintao dan yang sekarang dipimpin oleh Xi 

Jinping. Dalam grafik diatas terjadi indikasi peningkatan anggaran belanja 

setiap tahun, membuktikan bahwa kepentingan Tiongkok dalam bidang 

pertahanan negara sangatlah tinggi. 

                                                           
  12.“Center For Strategic & International Studies, Tiongkok Defense Spending,  hal .1 

http ://www.csis.or.id. 

  
13

The Bric Post (2016). Tiongkok Raise Defence Budget by 7-8%. Diakses pada 18 Agustus 2016, 

tersedia di <http:thebricpost.com/read/2016/03/04/Tiongkok raise defence budget by7-8%>. 
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Kepentingan Tiongkok yang tinggi terhadap pertahanan negara 

sehingga persepsi ancaman yang diterima semakin tinggi juga. Hal tersebut 

tidak terlepas dari peran kepala negara dalam memutuskan dan merespon 

segala hal terkait dengan ancaman dan akhirnya mengeluarkan kebijakan 

terkait  peningkatan kekuatan militer.  

Peningkatan kekuatan militer ini tentunya memengaruhi struktur 

militer yang dipegang oleh Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Perubahan 

anggaran pertahanan yang dilakukan oleh Xi Jinping membawa dampak 

yang besar dalam tubuh TPR salah satu rencana perubahan Xi Jinping 

adalah mengefisiensikan tubuh TPR dalam bidang tentara dengan cara 

memotong sebanyak 300.000 personil dan hal itu di klaim oleh Xi Jinping 

sebagai salah satu upaya untuk membuat tentara Tiongkok lebih efisien 

dalam pembagian di area militer.
14

 

 Tindakan pemotongan tentara menjadi awal dari kebijakan-

kebijakan terkait modernisasi kapabilitas militer yang dilakukan oleh Xi 

Jinping. Dan secara tidak langsung merubah hubungan antara Xi Jinping 

sekaligus merubah persepsi Xi Jinping terkait ancaman yang secara 

langsung ditangani oleh TPR. 

Sehingga dalam penelitian ini, akan lebih di dalami lagi seperti apa 

peran Xi Jinping dalam mengolah informasi terkait persepsi ancaman dan 

implementasi terkait persepsi ancaman yang memengaruhi Xi Jinping serta 

pembentukan terkait kebijakan modernisasi militer dan bentuk-bentuk 

perubahan kebijakan terkait modernisasi kapabilitas militer Tiongkok. 

                                                           
14

 China Daily (2015). Presiden Xi : China to cut Troops by 300.000. Diakses 20 Desember 2016. 

Tersedia di www.m.chinadaily.com.cn/en/2015-09/03/content_21782967.htm. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil sebuah 

rumusan masalah, yaitu “bagaimana peran Xi Jinping dalam penerapan 

kebijakan modernisasi kapabilitas militer Tiongkok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dengan penelitian ini, peneliti berusaha melakukan dua hal yaitu 

1. Menganalisis peran Xi Jinping dalam proses pembuatan kebijakan dan 

penerapan kebijakan terkait peningkatan modernisasi militer di 

Tiongkok. 

2. Menjelaskan kebijakan modernisasi peningkatan kapabilitas militer yang 

terjadi merujuk pada perubahan organisasi militer serta hubungan 

Leadership dan Tentara Pembebasan Rakyat. 

 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk lebih 

memahami teori dan konsep Hubungan Internasional dalam melihat 

peningkatan kapabilitas militer, terutama di peran leadership yang 

tentunya sangat memengaruhi pembentukan kebijakan baru terkait militer 

suatu negara.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-

informasi terkait presiden Xi Jinping yang sedang menjabat sebagai 

Presiden Tiongkok, dan juga perannya serta pemikirannya yang sangat 



8 
 

kuat di negara Tiongkok tersebut, sehingga mampu merubah dan 

membentuk kebijakan baru.  

3. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan 

dalam melihat peran kepemimpinan di negara-negara lain dan juga dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan melihat perbandingan 

kebijakan yang pernah dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. 
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                                II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

            

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini, akan menjelaskan mengenai peran pembuat kebijakan 

yang merupakan Presiden Xi Jinping, khususnya mengenai implikasi 

kebijakan baru yaitu peningkatan modernisasi kapabilitas militer di dalam 

tubuh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Penelitian ini sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema yang berbeda, namun tetap 

dalam satu tujuan sama yaitu mengenai peran Presiden Xi Jinping terkait 

penerapan kebijakan terutama di bidang militer. Pada bagian ini, peneliti 

akan berupaya membahas jurnal dari empat sumber. 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jeffrey A Bader dari Brooking 

Institute, terkait dengan pandangan presiden Xi Jinping sendiri terhadap 

dunia, dan berjudul “How Xi Jinping Sees The World and Why”. Dalam 

Jurnal ini menggambarkan bahwa Presiden Xi Jinping mempunyai rasa 

ambisius yang tinggi sehingga menginginkan perubahan yang  lebih besar 

terjadi. Hal ini terlihat dari aspek ekonomi hingga militer yang memegang 

peranan penting tidak hanya di level regional namun juga di level global. 

Presiden Xi melihat penurunan Tiongkok di mata internasional 

akibat dari kebijakan di era  sebelumnya yang cenderung bersifat lunak 

sehingga terjadi penurunan yang cukup drastis apalagi di bidang militer. 

Sehingga Presiden Xi beranggapan bahwa untuk mempertahankan peran 
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Tiongkok di dunia internasional bukan hanya butuh diplomasi yang aktif 

namun juga hard power di dalamnya.  

Pembuktian dari anggapan Xi Jinping itu dituangkan dalam 

tindakan reformasi yang dilakukan dalam aspek ekonomi dan militer. 

Dalam aspek ekonomi Xi Jinping melakukan banyak pembangunan dan 

terobosan baru untuk memperkokoh pertumbuhan ekonomi Tiongkok, 

setelah itu dilanjutkan dengan memperkokoh militer Tiongkok yang 

dimulai dengan menambahkan dua digit dalam anggaran pertahanan dan 

dilanjutkan dnegan kebijakan-kebijakan yang lain yang menunjuang 

pembangunan militer Tiongkok yang kuat. Presiden Xi Jinping juga 

mengatakan bahwa rerformasi militer menjadi agenda paling penting dari 

seluruh reformasi yang dilakukan.
15

 

Kedua, jurnal yang berjudul “China’s Grand Strategy”, yang 

dilakukan oleh Simon Norton dari University of Sydney, Australia, Jurnal ini 

membahas mengenai konsep Grand Strategy yang dipakai untuk melihat 

tindakan yang dilakukan Tiongkok dalam melindungi kepentingan nasional. 

Grand Strategy yang dimaksud dalam jurnal ini adalah sebuah startegi besar 

yang akan dilakukan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional. 

Dalam mencapai kepentingan nasional tersebut, tentunya sebuah negara 

menghadapi ancaman-ancaman seperti sumber daya negara yang terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan si negara sekaligus melindunginya, selain itu 

juga peluang dan tantangan dari negara lain dalam beberapa bidang seperti 

ekonomi dan militer. Selain itu grand strategy juga dibuat dengan mengikuti 

                                                           
  

15
Bader, A Jeffrey. (2016). How Xi Jinping Sees The World and Why: Brooking Institute. Jurnal, 

hal  4-21. 
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bagaimana era pemerintahan berjalan sehingga tujuan suatu negara dalam 

setiap pemerintahan akan berbeda fokusnya. 

Dari pengertian diatas, Tiongkok akhirnya menciptakan sebuah 

grand strategy, yang dimana menjadi pedoman seorang pemimpin dalam 

menjalankan semua strategi terkait reformasi. Untuk kepentingan nasional 

jangka panjang, maka Tiongkok melakukan diplomasi dengan beberapa 

negara yang dianggap mengancam seperti Amerika Serikat, peningkatan 

diplomasi ini semata-mata untuk menekan pengaruh AS dalam memberikan 

pandangan kepada dunia internasional terkait modernisasi yang terus 

menerus dilakukan oleh Tiongkok. 

 Selain itu Tiongkok juga terus melakukan modernisasi militer untuk 

menjaga kepentingan teritorial namun tetap low profile agar tidak dikecam 

oleh negara-negara karena peningkatan militer ini, Selain dari itu 

pembangunan ekonomi menjadi salah satu hal yang terus dilakukan untuk 

mencapai semua tujuan dari jangka panjang Tiongkok. Grand Strategy 

Tiongkok ini banyak menuai respon yang beragam apalagi di era Xi Jinping 

yang semua moderniasai berjalan beririrngan, namun hal itu tetap tidak 

menyurutkan langkah Tiongkok dalam menerapkan Grand Strategy hingga 

sekarang.
16

 

Ketiga, Chinese Foreign Policy in A Global Perspective : A 

Responsible Reformer “ Striving for Achievement” oleh Mikael Weissmann 

dari University Aalborg, Denmark, jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan 

luar negeri Tiongkok masih bersifat sangat aktif seperti pemimpin-

                                                           
  

16
Norton, Simon.(2015) China’s Grand Strategy.:University Sydney, Australia, Jurnal,  hal 1-10. 
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pemimpin sebelumnya. Tujuan kebijakan luar negari aktif yang diterapkan 

oleh Xi Jinping adalah untuk mencapai modernisasi, menciptkan lingkungan 

eksternal yang damai, dan untuk melihat langkah-langkah yang dapat 

dicapai untuk melakukan pembangunan ekonomi domestik. Sehingga visi 

Tiongkok Dream yang dikeluarkan Xi Jinping salah satunya berorientasi 

untuk mencapai prestasi terkait hubungan dengan negara-negara luar untuk 

mencapai perdamaian dunia.  

Walaupun kebijakan luar negeri tidak menjadi fokus Xi Jinping secara 

menyeluruh namun tidak menutup kemungkinan tekanan eksternal dapat 

menyebabkan tekanan domestik meningkat sehingga Xi Jinping melakukan 

pencegahan dengan terus memberikan respon positif terkait hubungan 

dengan negara luar baik itu dibidang militer maupun dibidang ekonomi. 

Selain itu Xi Jinping membutuhkan dukungan negara-negara luar agar 

modernisasi yang dilakukan Tiongkok dapat terus berjalan tanpa ada 

kecaman sehingga hal itu yang menyebabkan hubungan luar negeri penting 

di era pemerintahan Xi Jinping.
17

 

Keempat, China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: 

towards’Peaceful Rise 2.0? oleh Jian Zhang dari University Of New South 

Wales, Australia. Jurnal ini mengatakan bahwa pada masa transisi 

pemerintahan Tiongkok di tahun 2012 yang dipegang oleh Xi Jinping, 

mengalami banyak perubahan terutama kebijakan luar negeri terkait bidang 

militer yang menjadi lebih pro aktif sekaligus vokal dalam 

mengapresiasikan pendapat mengenai perdamaian dunia. Kebijakan 

                                                           
  

17
 Weissmann, Mikael.(2015) Chinese Foreign Policy in A Global Perspective : A Responsible 

Reformer “ Striving for Achievement”. :University Aalborg, Denmark, Jurnal,  hal 151-163. 
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Peaceful Rise ini tetap digunakan di era pemerintahan Xi Jinping sebagai 

bentuk diplomasi untuk dunia internasional. Bentuk Peaceful Rise ini 

ditekankan oleh Xi Jinping sebagai bentuk dukungan terhadap perdamaian 

dunia. 

Dibawah kepemimpinan Xi Jinping, hubungan luar negeri Tiongkok 

mengalami lebih banyak tantangan dibanding para pendahulunya sehingga 

Xi Jinping memutuskan untuk menggunakan upaya “Peaceful Rise” sebagai 

salah satu bentuk diplomasi untuk negara di sekitar kawasan maupun di luar 

kawasan. Secara tegas Xi Jinping juga mengatakan bahwa pembangunan 

Peaceful Rise ini tidak akan digunakan untuk menyerang negara manapun 

termasuk yang berada di kawasan regional. Dalam jurnal Zhang ini ada 3 

tujuan dari terbentuknya “Peaceful Rise” itu sendiri, seperti 

1. Tiongkok bertekad untuk melindungi kepentingan nasional 

dengan mempercepat usaha modernisasi militer dengan tujuan 

untuk memenangkan perang jika terjadi. 

2. Sifat kondisional yang dipegang teguh Tiongkok sebagai 

komitmen dalam pembangunan militer untuk menjaga situasi 

agar tetap damai. 

3. Upaya pro aktif Tiongkok untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan eksternal tetap stabil demi perkembangan 

kepentingan internal Tiongkok.
18

 

 

 

                                                           
  

18
 Zhang, Jian,.(2015).China’sNew Foreign Policy under Xi Jinping:towards “Peaceful Rise 

2.0”?:University of New South Wales,Canberra Australia,Jurnal,  hal 3-17. 
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Tabel 1.1 : Komparasi Penelitian Terdahulu 

 Jurnal 1 

 

Jurnal 2 

 

Jurnal 3 

 

Jurnal 4 

 

Judul Penelitian How Xi Jinping Sees 

the World 

China’s Grand 

Strategy 

Chinese Foreign 

Policy in A Global 

Perspective : A 

Responsible 

Reformer “ Striving 

for Achievement” 

New Foreign Policy 

under Xi Jinping 

towards “ Peaceful 

Rise 2.0?” 

Peneliti Jeffrey A Bader Simon Norton Mikael Weissmann Jian Zhang 

Fokus Penelitian Memberikan gambaran 

bahwa kebijakan utama 

dalam mempertahankan 

Tiongkok tertera pada 

kebijakan militer 

sekaligus bergantung 

dengan arah 

kepemimpinan Xi 

Jinping dalam melihat 

situasi dan kondisi 

dunia. 

Memberikan 

gambaran mengenai 

“Grand Strategy” 

yang akan dilakukan 

Tiongkok dalam 

menarik para negara 

untuk mendukung 

modernisasi 

Tiongkok terkait 

dalam bidang 

ekonomi sekaligus 

dalam bidang militer. 

Menjelaskan 

mengenai kebijakan 

luar negeri yang 

dilakukan Tiongkok 

untuk mencapai visi 

Tiongkok Dream di 

era kepemimpinan Xi 

Jinping. 

Menjelaskan 

mengenai diplomasi 

pertahanan dalam 

bentuk 

pembangunan 

Peaceful Rise di era 

pemerintahan Xi 

Jinping. 

Teori/ Konsep Teori Kebijakan Luar 

Negeri 

Konsep Kepentingan 

Nasional 

Konsep Politik Luar 

Negeri 

Konsep Diplomasi 

Pertahanan 

 

Dari keempat penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, 

terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dan lainnya, dari keempat 

penelitian diatas fokus penelitian lebih banyak mengarah kepada kebijakan 

luar negeri serta diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara-

negara di kawasan regional maupun global.  

Kebijakan yang dijelaskan juga terkait dengan diplomasi pertahanan 

dan membangun image Tiongkok sebagai negara yang banyak melakukan 

reformasi terkait militer maupun di bidang lain seperti ekonomi. Selain itu 

jurnal-jurnal diatas menjelaskan pandangan Xi Jinping sekaligus mengenai 

arah kebijakan tersebut di era pemerintahan sekarang yaitu pemerintahan Xi 

Jinping.  
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Namun di penelitian ini, peneliti akan mencoba melakukan penelitian 

peran Xi Jinping terhadap kebijkaan modernisasi kapabilitas militer, yang 

merujuk kepada organisasi militer Tiongkok yaitu Tentara Pembebasan 

Rakyat. Dalam organisasi militer itu nantinya peneliti akan membahas 

mengenai perubahan kebijakan apa saja yang telah dilakukan ketika era Xi 

Jinping terhadap tentara pembebasan rakyat sekaligus perubahan struktur 

militer ditubuh TPR. 

 

2.2 Landasan Teoretis 
 

2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy) 

Menurut Robert Jackson, ada banyak pengaruh dan hambatan dalam 

membuat kebijakan luar negeri. Hambatan dan batasan-batasan tersebut 

berhubungan dengan individu dalam memproses informasi. Setiap individu 

mengembangkan kepercayaan dan sudut pandang pribadinya terhadap 

lingkungan baik fisik maupun sosial. Kepercayaan ini berguna untuk 

mempermudah dan membentuk pandangan terhadap dunia luar.
19

 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain 

atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai 

tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan 

nasional.
20

  

 

                                                           
19

 Plano, Jack C.dan Olton, Roy.1999, Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, Hal 5. 
20

 Hudson, Valerie M.2008, “ The History and Evolution of Foreign Policy Analysis,” dalam 

Foreign Policy: Theories: Actor, Case, ed. Steve Smith et.al. New York: Oxford University Press, 

hal  21. 
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Ada dua faktor determinan yang memengaruhi pembuatan kebijakan 

luar negeri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

berkaitan dengan peran pemimpin negara, pengaruh kelompok, politik 

domestik, dan oposisi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan 

internasional menjadi faktor tertentu dalam memengaruhi kebijakan untuk 

bereaksi pada isu tersebut.
21

  

Para pemimpin nasional dapat membuat keputusan yang rasional 

untuk kepentingan nasional. Keputusan individu mencerminkan nilai-nilai 

dan keyakinan dari pembuat keputusan. Pengambil keputusan individu tidak 

hanya memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga memiliki 

kepribadian unik, pengalaman pribadi, kemampuan intelektual, dan gaya 

pribadi membuat keputusan, bagaimana psikologi individu dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan. Pendekatan psikoanalitik 

berpendapat bahwa kepribadian mencerminkan pengaruh alam bawah sadar 

dari pengalaman masa kecil.
22

 

Proses kognitif dan pendekatan psikologi juga memfokuskan pada 

pembuatan kebijakan, khusus kepada aspek psikologi pembuatan keputusan 

tersebut.
23

 Pembuat kebijakan adalah proses awal dimana keputusan yang di 

buat sebagai hasil umpan balik dari dunia luar. Dalam proses pembuatan 

kebijakan aktor negara menetapkan tujuan, mengevaluasi kepentingan 

relatif, menghitung untung dan rugi dari setiap tindakan yang dilakukan, 

                                                           
21

 Collins, Nancy. 1995, A Legacy of Strength and love { Interview with President Clinton}. Good 

Housekeeping 221 (5), hal 113-115. 
22

 Jervis, Robert. 1976, Perceptions and Misperception in International Politics Princenton, New 

Jersey Princeton University Press 1976, hal 217. 
23

 Hermann, Richard K, and Fishcherkeller, Michael P. 1995, Beyond the Enemy Image and the 

Spiral Model : Cognitive-Strategic Research after the Cold War. International Organization 49 (3),  

41-50.  
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kemudian menetapkan salah satu kebijakan dengan keuntungan yang tinggi 

dan biaya rendah.
24

 

Variabel individu pembuat kebijkan seperti kepala negara, khususnya 

mengenai kesan, persepsi dan karakteristik pribadinya yang menentukan 

corak politik luar negeri, menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal 

individu kepala pemerintahan dapat memengaruhi perilaku dalam hal 

pembuatan kebijakan luar negeri.
25

 

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, fokus utama 

adalah melihat peran pemimpin negara. Dengan menggunakan sudut 

pandang individu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana presiden Xi 

Jinping memengaruhi kebijakan negara.  

Pembuat kebijakan dalam sebuah negara memiliki makna khusus, 

selain sebagai panutan masyarakat, seorang pembuat kebijakan dapat 

bertindak sebagai eksekutor, segala yang telah diputuskan dapat dijalankan. 

Dalam membahas masalah persepsi ancaman yang dimiliki suatu negara, hal 

ini tidak terlepas dari paradigma yang dianut oleh pembuat keputusan.
26

  

     Presiden dan 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, 

                                                           
24

 Rosenau, James N. 1980., The Scientific Study of Foreign Policy. New York : Nichels 

Publishing Company, hal 252. 
25

 Coplin, William D.1992, Pengantar Politik International: Suatu Telaah Teoritis, Bandung: CV 

Sinar Baru,  hal 29-30. 
26

 Ole R, Holsti. 1969, “ The Belief System and National Images : A Case Study” dalam James 

N.Rosenau ed., 2004. International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and 

Theory. New York: Free Press, hal  25. 
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paradigma seorang atau lembaga pembuat kebijakan keputusan ini berperan 

cukup signifikan.
27

 

Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terdapat 

faktor psikologis atau biasa disebut faktor idiosinkratik yang memengaruhi 

kebijakan yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Faktor 

Idiosinkratik yang peneliti ambil adalah model Margaret Hermann. 

Idiosyncratic atau idiosinkratik sendiri merupakan gabungan dari 

istilah yang terbentuk dari penggabungan kata ideology dan syncratic atau 

syncratis. Ideology menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka atau 

paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Dan yang 

dimaksud syncratic adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang 

ada. Idiosinkratik dapat digunakan dalam analisa politik luar negeri suatu 

negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuat 

kebijakan tersebut adalah terpusat.
28

 

Variabel idiosinkratik ini senantiasa berkenaan dengan persepsi, 

image, dan karakteristik pribadi si pembuat kebijakan. Kondisi-kondisi 

pengambilan keputusan yang sering dihadapi misalnya ketenangan versus 

tergesa-gesa; pragmatis versus ideologi yang bersifat pembasmian atau 

pemberantasan; ketakutan versus sikap percaya diri yang berlebihan.
29

 

Kondisi-kondisi tersebut sangat memengaruhi karakteristik psikologi 

terutama para pemimpin. Peran penting dari pembentukan karakteristik 

psikologi itu adalah latar belakang si individu yang merujuk misalnya 

                                                           
27

 Allison, Graham T, dan Zelikow, Phillip. 1999, Essence of decision: Explaining The Cuban 

Missile Crisis. Addison-Wesley Educational Publishers Inc, hal  20. 
28

 Ibid, hal 170. 
29

 Perwita Banyu Anak Agung dan Mochammad Yanyan Yani. 2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

intenasional Bandung: Remaja Rosdakarya,  hal.57-58. 
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pengalaman masa kecil hingga dewasa, pengaruh orang tua ataupun 

pengaruh lingkungan hidup yang secara tidak langsung membentuk 

karakteristik kepribadian si individu dan akhirnya memengaruhi si individu 

tersebut ketika mengambil keputusan untuk dirinya sendiri ataupun orang 

lain.
30

 

Namun kondisi dari idiosinkratik sendiri dampaknya akan lebih besar 

ketika keputusan-keputusan yang dihasilkan bersifat pragmatis. Hal tersebut 

terjadi ketika masa krisis, beban keterbatasan waktu dan ancaman terletak di 

bahu para pemimpin negara serta beberapa penasehatnya yang bisa secara 

dikumpulkan. Namun letak perbedaan dalam masa krisis itu nantinya berada 

pada bentuk negara itu sendiri.
31

 

Bentuk negara tentunya memegang peran penting karena akan 

memperlihatkan bagaimana pemimpin tersebut mengambil kebijakan. 

Apakah dengan mengumpulkan para birokrasi yang berkaitan atau malah 

langsung mengambil keputusan secara sepihak karena ia pemimpin negara 

tersebut. 

Maka dari itu, variabel idiosinkratik ini dianggap tepat untuk 

menjelaskan bagaimana presiden Xi Jinping dalam mengambil keputusan 

terkait perubahan kebijakan militer serta bagaimana persepsi yang dialami 

oleh seorang pemimpin seperti Xi Jinping di dalam bentuk negara otoriter 

seperti Tiongkok. 

 

 

                                                           
30 Hermann, Margaret. G. 1980. Explaning Foreign Policy Behaviour Using the personal 

Characteristics of Political Leader. Internasional Studies 24 issues 1, hal 1-46. 
31

 Hermann Margaret, Op.cit,1- 46. 
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2.2.2.  Konsep Persepsi Ancaman (Threat Perception) 

 

  

      Menurut pandangan psikologi, persepsi merupakan kesadaran 

tunggal yang berasal dari proses sensorik ketika stimulasi muncul. Persepsi 

individu dipengaruhi keadaan emosional, pengolahan informasi dan pola 

inferensi dan atribusi. Pada tingkat kolektif, proses persepsi lebih sulit 

diidentifikasi. Pemahaman-pemahaman dan emosi saling dibagi dan 

dikomunikasikan guna menciptakan suasana kebersamaan. Dalam hal ini, 

ancaman dibangun secara sosial dan diantara percakapan pribadi dan umum 

oleh para ahli, pemimpin politik, dan masyarakat umum
32

. 

Menurut Janice Gross Stein ada empat variabel yang memengaruhi 

persepsi ancaman yaitu 
33

: 

a) Non-Psychological Explanations of Threat Perception 

Dalam variabel ini, persepsi ancaman timbul karena adanya pemikiran 

rasional yang berasal dari perspektif pemimpin. Pemikiran rasional yang 

terbentuk ini biasanya di latarbelakangi oleh pengalaman hidup si 

pemimpin, atau mungkin lingkungan sekitarnya yang selalu saja berpotensi 

mengancam sehingga terbentuklah  pemikiran seperti itu. 

Pemimpin memahami suatu ancaman berdasarkan sudut pandangnya 

sendiri sehingga terkadang ancaman akan dengan sangat cepat membentuk 

karakter seseorang. Sifat-sifat yang timbul akibat pengaruh ancaman juga 

akhirnya membentuk persepsi terhadap individu tersebut. Hal inilah 

                                                           
  

32
 Meyer, C.O. 2009, A constructivist aproach to understanding cross-national threat perceptions 

and responses, Cambridge review of international Affairs, hal  647-666. 

  
33

 Stein, Janice Gross. 2013, Threat perception in International Relations. Oxford:Oxford 

University Press, hal  3-41. 
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membuat pemimpin memiliki perbedaan persepsi antara informasi yang 

didapat dan menurut subjektifnya sendiri.  

Sehingga ketika mempersepsikan sesuatu, seorang pemimpin akan 

merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang menjadi pembelajaran dan 

akan membuat suatu keputusan berdasarkan hal yang pernah terjadi atau 

malah membuat suatu kejadian baru agar kejadian lama tidak terulang.  

Selain permasalahan salah interpretasi, hal yang mengakibatkan 

meningkatnya persepsi ancaman adalah struktur sistem perpolitikan pada 

suatu negara, kompleksitas birokrasi menyebabkan informasi tentang ada 

atau tidaknya suatu ancaman terkendala. Sehingga faktor ini dianggap 

penting untuk melihat sejauh mana lingkungan berpengaruh pada persepsi 

ancaman yang di terima si pemimpin.
34

 

 

b) Psychological Explanations of Threat Perception 

Dalam variabel ini, penjelasan psikologi untuk menggambarkan 

seorang pemimpin dalam menilai persepsi ancaman dilihat dari niat yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Dalam niat ini, kecenderungan 

yang dimiliki oleh pemimpin terkadang berubah-ubah apalagi dalam menilai 

ancaman. Bentuk ancaman yang sering berubah, akhirnya memengaruhi niat 

si pemimpin dalam mencari solusi yang tepat untuk menanganinya. 

Terkadang niat pemimpin untuk menaagani ancaman tersebut secara 

rasional bisa berubah menjadi agresif tergantung dengan tekanan yang 

didapat ketika menangani ancaman tersebut. 

                                                           
  

34
 Ibid, hal 7. 
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 Pemimpin juga mempunyai kecenderungan niat untuk menangani 

ancaman didasari karena adanya kepentingan yang timbul dalam diri si 

pemimpin tersebut dalam mengintrepertasikan ancaman.  

Kepentingan ini pun menimbulkan proses emosi yang panjang yang 

biasanya berbentuk dari pesimis, ketakutan, kekhawatiran hingga 

keberanian. Bisa dikatakan juga emosi memainkan peranan dominan dalam 

melahirkan suatu tindakan. Sehingga dalam hal ini, pemimpin akan 

mengeluarkan suatu tindakan dengan dua kategori, yang pertama tindakan 

dalam bentuk agresif seperti berperang atau yang kedua tindakan non 

agresif berbentuk negosiasi atau mengeluarkan kebijakan untuk mencegah. 

Nantinya dampak dari tindakan yang diambil pemimpin tersebut akan 

memengaruhi image si pemimpin di lingkungan tempat ia memerintah.
35

.  

 

c) Cognitive Biases and Heuristics 

Variabel ini menjelaskan bahwa kognitif  dan heuristik digunakan 

untuk mengurai kompleksitas, mengantisipasi ketidakpastian, 

mengendalikan informasi, dan membuat kesimpulan-kesimpulan umum 

terkait persepsi ancaman. Dalam variabel ini keyakinan seorang pemimpin 

terhadap informasi yang ia dapat terkait ancaman, si pemimpin 

interpretasikan dengan hal-hal yang sudah ia pelajari sehingga dapat 

disesuaikan dengan kondisi pemimpin itu sendiri.
 36

 

Selain itu reaksi pemimpin dalam menghadapi ancaman bisa 

dikatakan harus lah sederhana dan konsisten begitu juga ketika 

                                                           
  

35
 Ibid, hal 10. 

 
36

 Tversky, A. & Kahneman, Daniel. 1973, Availability: A heuristic for judging frequency and 

probability, Cognitive psychology, hal 207-232. 
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mengeluarkan kebijakan sehingga ke depannya ketika mengahadapi persepsi 

ancaman tidak akan timbul lagi rasa panik berlebihan ataupun prasangka 

yang malah memunculkan mis-persepsi dari ancaman tersebut. 

 

d) Loss Aversion, Framing, and Risk Prosperity 

Variabel ini melihat dari sudut pandang kapabilitas seorang pemimpin 

dalam menanggapi keuntungan, kerugian serta risiko terkait persepsi 

ancaman. Kapabilitas seorang pemimpin ini akan sangat terlihat ketika 

melindungi suatu yang sudah dimiliki. Pemimpin akan berusahan 

melakukan apapun dalam hal ini mungkin saja merujuk kepada tindakan 

agresif ataupun non agresif untuk melindungi miliknya. Namun kepribadian 

seorang pemimpin pun ikut menentukan kecenderungan risiko yang diambil.  

Pemimpin dengan sifat agresif cenderung mengambil langkah yang 

banyak menimbulkan risiko untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai 

seorang pemimpin dan hal tersebut juga akan sama dengan pemimpin yang 

non agresif akan mengambil langkah sesuai perhitungan hingga tidak terjadi 

banyak risiko yang akhirnya malah banyak menimbulkan kerugian. 

Sehingga dalam variabel ini, kebijakan-kebijakan yang terbentuk oleh para 

pemimpin semua itu akan berkaitan dengan kapabilitas yang dimiliki si 

pemimpin tersebut. 

 Sebelumnya variabel idiosinkratik sudah menjelaskan bagaimana 

gaya kepemimpinan yang dianut oleh presiden Xi Jinping. Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan empat indikator untuk 

menjelaskan peran Xi Jinping dalam mengolah informasi ancaman.  
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Konsep persepsi ancaman ini akan berkaitan dengan konsep 

kapabilitas militer yang mana pengaruh ancaman yang kuat melahirkan 

kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat diaplikasikan oleh Xi Jinping 

untuk mencegah ancaman tersebut memengaruhi kestabilan dan kedaulatan 

dari wilayah Tiongkok itu sendiri. 

 

2.2.3.  Konsep Kapabilitas Militer (Military Capability) 

 

                Menurut Peter Paret Kapabilitas militer merupakan :  

        “Military power expresses and implements the power of the state in a 

variety of ways within and beyonds the state borders, and is also one of the 

instruments with which political power is originally created and made 

permanent”
37

. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah kapabilitas militer 

merupakan kekuatan bagi suatu negara untuk melindungi diri dari bahaya 

eksternal maupun internal. Seberapa kuat kapabilitas suatu negara akan 

menentukan seberapa mampu negara tersebut menghadapi ancaman.  

Ukuran kapabilitas  menurut peter paret dapat dilihat dari beberapa hal 

seperti defense budget, manpower, military infrastructure, combat  

reserarch, develop, test, and evaluation institusions (RDT&E), defense 

industrial base, inventory and support.
38

  

Namun dalam penelitian ini, prosedur peningkatan kapabilitas militer 

yang akan dipakai adalah menurut Karl W Eikenberry.  

                                                           
37

 Paret, Peter, Military Power, dalam chapter 7, “ Measuring Military Capability,”  hal 133, 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1110/MR1110.ch7.pdf, 

diakses pada tanggal 8 Januari 2017. 
38

 Ibid, hal  136. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1110/MR1110.ch7.pdf
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Menurut Karl W Eikenberry, ada beberapa prosedur yang diperlukan 

untuk meningkatkan  kapabilitas militer, antara lain :  

 

a) Besarnya peningkatan anggaran militer suatu negara. 

Peningkatan anggaran militer negara diukur dari perubahan angka 

dalam anggaran militer yang meningkat secara signifikan tiap tahunnya. 

Peningkatan anggaran militer ini digunakan untuk mendukung kekuatan 

militer suatu negara. Peningkatan tersebut bila dikomparasikan dengan 

anggaran negara lain menunjukkan perbedaan yang berarti. Besarnya 

anggaran militer dan jumlah angkatan bersenjata saja tidak cukup untuk 

menyimpulkan kekuatan militer suatu negara.  

Faktor-faktor lain yang memengaruhi seperti penampilan angkatan 

bersenjata, dan hal itu dibagi lagi ke dalam beberapa sektor seperti: 

kesiapsiagaan, latihan, kepemimpinan, moral dan sikap personil militer 

terhadap pemerintahannya, kualitas, kemampuan beradaptasi dan sumber-

sumber peralatan, yang kesemuanya merupakan faktor yang intagible ( tidak 

nyata). 

b) Tingkat akuisisi, teknologi, dan modernisasi pengembangan   

industri militer. 

Selain pengukuran secara kuantitatif melalui perbandingan 

peningkatan anggaran militer, tingkat akuisisi peralatan dan perlengkapan 

militer, perlu juga dibandingkan secara kualitatif misalnya melalui 

peningkatan teknologi terbaru, atau menggantikan komponen yang sudah 

usang. Hal tersebut tentu diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan 
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sistem militer suatu negara. Bahkan senjata nuklir pun perlu di modernisasi 

secara kuantitas maupun kualitas.  

Dalam konteks nuklir, hal-hal seperti tingkat akurasi, dan teknologi 

komputerisasi itu penting, sepenting kualitas semua sistem persenjataan lain 

serta kualitas personil dan staf yang terlibat di dalamnya, karena senjata 

nuklir menjadi salah satu senjata dengan perawatan yang memakan biaya 

yang banyak begitu pula dengan peningkatan perkembangannya yang 

membutuhkan riset yang cukup lama.
39

 

Di konsep-konsep sebelumnya, terkait dengan gaya kepemimpinan 

dan pengolahan informasi terhadap ancaman, variabel ini akan menjelaskan 

mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pengolahan informasi berupa 

persepsi yang merujuk kepada ancaman yang secara langsung memengaruhi 

pemikiran Xi Jinping, sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan yang akan 

membantu presiden Xi Jinping melindungi kestabilan internal Tiongkok.  

Dua variabel diatas, secara langsung akan menjelaskan peningkatan 

anggaran Tiongkok yang besar yang berakibat pada terbentuknya kebijakan 

terkait militer Tiongkok yang secara langsung berpengaruh kepada Tentara 

Pembebasan Rakyat sebagai organisasi militer Tiongkok. 

Menurut peneliti, variabel Karl W Eikenbarry ini dapat mewakili 

prosedur modernisasi kapabilitas militer di era Xi Jinping.  

Sehingga prosedur tersebut nantinya dapat dipakai dalam 

menganalisis berbagai kebijakan yang lahir di era Xi Jinping. 

 

                                                           
39

 Eikenberry, Karl W. 1995, “ Does China Threaten Asia Pacific Regional Stability?.” 

Parameters, US Army War College Quarterly Spring, hal  82-103. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dalam kerangka berpikir, peneliti mencoba menjelaskan 

permasalahan utama yaitu menganalisis peran Xi Jinping terkait 

peningkatan kapabilitas militer yang disebabkan oleh adanya persepsi 

ancaman yang dialami oleh Presiden Xi Jinping. Persepsi ancaman yang 

terjadi merubah gaya kepemimpinan Xi Jinping. Hal itu pula lah yang 

menyebabkan Xi Jinping mengeluarkan kebijakan terkait modernisasi 

kapabilitas militer yang disesuaikan dengan visi Tiongkok Dream. 

Dari Visi Tiongkok Dream tersebut lahirlah beberapa kebijakan 

terkait peningkatan kapabilitas militer yaitu perubahan dalam startegi militer 

yang mencakup doktrin dan kampanye doktrin. Perubahan lain yang terjadi 

merujuk pada struktur organisasi militer yang dipegang oleh tentara 

pembebasan rakyat. Selain perubahan dari struktur organisasi militer 

terdapat perubahan lain dalam proses pembuatan kebijakan baru ini yaitu 

perubahan hubungan antara pemimpin dan dan organisasi militer yang 

merujuk kepada tentara pembebasan rakyat. 

Dengan demikian, akan terlihat hambatan-hambatan dan solusi dari 

penerapan kebijakan tersebut. Sehingga aspek keberhasilan dari visi 

Tiongkok Dream akan terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalam tubuh organisasi militer yaitu tentara pembebasan rakyat. 
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Gambar 1.1  Bagan Kerangka pikir 
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       Visi Misi Kebijakan Modernisasi 

Kapabilitas Militer Xi Jinping 

- Tiongkok Dream 

Peningkatan kapabilitas militer merubah : 

 

- Strategi Militer ( Doktrin dan Kampanye Doktrin) 

- Perubahan Struktur  Tentara Pembebasan Rakyat 

dalam Militer Tiongkok. 

- Hubungan Xi Jinping dan Organisasi Militer. 

 

Persepsi Ancaman 

Peningkatan Kapabilitas Militer 
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2.4 Hipotesis Kerja 

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan, peneliti berargumen bahwa 

persepsi ancaman sangat berpengaruh dalam individu seorang pemimpin, 

dan mampu membuat pemimpin merubah kebijakan terkait pertahanan agar 

dapat membuat negara aman dari ancaman. Sehingga dalam  penelitian 

terkait dengan modernisasi kapabilitas militer ini, peran individu yang 

merujuk kepada presiden Xi Jinping menjadi sangat sentral. Apalagi di 

tambah dengan bentuk pemerintahan yang bersifat sosialis membuat peran 

presiden menjadi sangat penting dalam faktor pengambilan keputusan. 

Keputusan terkait dengan peningkatan kapabilitas militer ini pun 

disertai dengan pembangunan ekonomi Tiongkok yang terus berjalan 

dengan ke level yang lebih tinggi sehingga diperlukan postur pertahanan 

yang kuat untuk melindungi pembangunan ekonomi tersebut. 

Dalam penerapan kebijakan terkait peningkatan kapabilitas modernisasi 

militer tersebut akan banyak menimbulkan pengaruh salah satunya pada 

level domestik dimana peningkatan kapabilitas militer berpengaruh kepada 

bentuk dari struktur organisasi militer yang dipegang oleh tentara 

pembebasan rakyat. Selain itu kebijakan tersebut juga memengaruhi 

hubungan yang terjalin antara pemimpin dan organisasi militer tersebut.  

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini akan melihat bagaimana 

peran presiden Xi Jinping dalam melakukan perubahan terkait peningkatan 

kapabilitas militer dan juga perubahan kapabilitas militer terkait dengan 

struktur organisasi militer dan kebijakan strategi militer. 
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                                III. METODE PENELITIAN 

 

 

                          

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik 

kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang 

mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya 

penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana 

datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun 

berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik 

tertulis maupun lisan.
40

  

Dan pemilihan metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena 

dapat mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepertasikan 

kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian 

kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 

mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel 

yang ada. Peneliti tidak menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan 

informasi yang ada sesuai dengan variabel yang diteliti. 

                                                           
  

40
Miles,B Matthew dan Huberman, Michael. 1992,  Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, hal 15. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis peran Xi Jinping 

dilihat dari variabel idiosinkratik dan juga konsep pembentuk persepsi 

ancaman yang secara tidak langsung memengaruhi gaya kepemimpinan Xi 

Jinping. Selain itu peneliti juga menggunakan konsep kapabilitas militer 

untuk mendeskripsikan dampak dari gaya kepemimpinan Xi Jinping yaitu 

lahirnya kebijakan terkait modernisasi kapabilitas militer yang terbagi 

dalam dua hal yaitu perubahan terkait struktur organisasi tentara 

pembebasan rakyat dan juga hubungan Xi Jinping dengan tentara 

pembebasan rakyat. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah peran Xi Jinping dalam penerapan 

modernisasi kapabilitas militer Tiongkok. Untuk mengetahui peran tersebut, 

peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan mengambil 

variabel idiosinkratik. Peneliti juga dalam hal ini mengambil konsep 

pembentuk persepsi ancaman untuk melihat pengaruh ancaman terhadap 

gaya kepemimpinan Xi Jinping, dalam konsep persepsi ancaman ini, peneliti 

mengambil 4 variabel yaitu 

a. Non Psychological Explanation yang dapat dilihat dari pengaruh 

faktor keluarga terutama ayahnya sebagai salah satu sosok yang membentuk 

karakter Xi Jinping hingga dapat bersikap ambisius serta rasional. Karakter 

tersebut pun dipengaruhi juga oleh status Xi Jinping sebagai “Princelling 

Tiongkok”. 
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b. Psychological Explanation yang dapat dilihat dari niat Xi Jinping 

yang direalisasikan dalam bentuk tindakan yaitu mengeluarkan visi 

Tiongkok Dream untuk pembangunan militer Tiongkok. Pembangunan 

postur militer ini juga dipicu oleh ketakutan bahwa ancaman dapat 

menganggu kestabilan internal Tiongkok. Niat yang dibangun Xi Jinping ini 

juga mempengaruh image Xi Jinping sebagai pemimpin Tiongkok dengan 

memberikan gambaran bahwa pemimpin Tiongkok mempunyai rasa 

waspada yang tinggi sehingga terbentuklah tindakan-tindakan pencegahan 

di dalam visinya. 

c. . Cognitive Biases and Heuristic, yang dapat dilihat dari keyakinan 

yang dimiliki oleh Xi Jinping sebagai pemimpin yang bersumber dari 

keyakinan mengenai pembelajaran yang selama ini diterima dari segala 

institusi pendidikan. Keyakinan terkait dengan sosialis dan konfusius 

menjadi salah satu tolak ukur keyakinan yang dipegang oleh Xi Jinping 

ketika memerintah. 

d. Loss Aversion, Framing, and Risk Prosperity, yang dilihat dari 

kapabilitas Xi Jinping dalam mengambil risiko yang merujuk kepada  gaya 

kepemimpinannya yang bersifat pragmatis untuk melindungi Tiongkok. 

Keempat variabel diatas akan menjawab peran dari Xi Jinping dalam 

mengolah informasi terkait ancaman sekaligus melahirkan kebijakan terkait 

modernisasi kapabilitas militer. 

Terkait kebijakan modernisasi kapabilitas militer, peneliti 

menggunakan dua indikator untuk mengukur peningkatan yang dilakukan 

oleh presiden Xi Jinping  
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a. Besarnya peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok yang dilihat 

dari garfik anggaran pertahanan yang terjadi selama presiden Xi Jinping 

memimpin. 

b. Tingkat akuisisi, teknologi, dan modernisasi pengembangan 

industri militer yang dilihat dari tabel agenda reformasi hingga perubahan di 

buku putih pertahanan terhadap industri militer Tiongkok yang berupa 

doktrin, komando wilayah militer hingga hubungan Xi Jinping dan militer 

Tiongkok. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh untuk dianalisis hanya 

berupa data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari  autobiografi yang 

menjelaskan mengenai Xi Jinping, buku putih pertahanan militer Tiongkok, 

hand book mengenai militer Tiongkok, serta jurnal-jurnal yang merujuk 

kepada informasi terkait militer, ancaman maupun Xi Jinping. Peneliti juga 

mengambil beberapa informasi dari situs-situs resmi pemerintah Tiongkok 

seperti situs kementerian pertahanan Tiongkok dan koran resmi Tiongkok 

yaitu Daily Tiongkok.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat 

digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang bisa dibaca, 

tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, 

tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam 
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penelitian sosial. Dokumen dalam sumber data dapat berupa hal yang 

tertulis maupun dapat berupa visual.
41

  

Sumber juga bisa didapat dari media massa seperti koran, majalah, 

program tv, film, internet maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi 

sebagai sumber dalam menganalisis penelitian sosial.
42

 

Dengan menggunakaan teknik studi kepustakaan. Peneliti melihat 

pemasalahan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Dokumen yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini di antaranya autobiografi yang menjelaskan mengenai Xi 

Jinping, buku putih pertahanan militer Tiongkok, hand book mengenai 

militer Tiongkok.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka 

analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data 

model Miles dan Huberman.
43

 Tahap-tahap dari analisis data dari penelitian 

ini adalah  

a. Data Reduction 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, asbtraksi,dan pertransformasiaan data mentah yang terjadi 

dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan 

                                                           
41

Bryman, Alan, 2012, Social Research Methods 4th edition, New York: Oxford University Press , 
hlm  543. 
42

 Op.cit, hlm 553 
43

 Sugiyono (2014). Metode Peneliteian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hal 

247-249. 
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menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau 

digambarkan dan diverifikasi. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah di dapat 

dari studi pustaka dan diperlukan berdasarkan fokus penelitian. Hal tersebut 

disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian 

data, terkait peran Xi Jinping dalam penerapan modernisasi kapabilitas 

militer Tiongkok. 

 

b. Data Display 

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk 

tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih 

terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami. 

Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah 

dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan 

untuk menyajikan suatu kesimpulan. 

 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang telah direduksi dan disajikan di tarik kesimpulan yang pada akhirnya 

akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, 

hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yakni peran Xi 

Jinping dalam penerapan modernisasi kapabilitas militer Tiongkok.  
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

Bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum Tiongkok yang 

dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi umum dan biografi Xi Jinping. 

Bagian pertama akan memaparkan kondisi umum Tiongkok yang terdiri dari 

aspek sejarah singkat hingga geografis wilayah Tiongkok, ekonomi 

nasional, politik domestik, pertahanan negara serta sosial budaya. 

Aspek-aspek tersebut akan menjelaskan awal mula negara Tiongkok 

berdiri hingga pembangunannya dalam beberapa dekade terakhir serta 

kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan negara Tiongkok dan 

dampaknya terhadap struktur-struktur terkait politik, militer serta dalam 

sosial dan budaya masyarakat Tiongkok. Bagian kedua akan menjelaskan 

mengenai biografi Xi Jinping secara lengkap. Aspek biografi ini akan 

memaparkan kehidupan Xi Jinping hingga menjadi presiden Tiongkok 

sekarang. 

 

4.1 KONDISI UMUM  

 

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang telah berdiri abad-

abad yang lalu dan mempunyai peradaban yang sangat termuka terkait 

dengan seni dan ilmu pengetahuan. Di abad ke 19 sampai abad ke 20, 

Tiongkok mengalami pasang surut dalam peradabannya, seperti dilanda 

kerusuhan sipil, kelaparan besar-besaran hingga kekalahan dalam perang. 
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Namun setelah Perang Dunia II, Tiongkok mulai bangkit dengan sistem 

baru yang diterapkan oleh pemimpin kala itu yaitu Mao Zedong dengan 

sistem sosialis. 

Tiongkok menjadi salah satu bagian dari Asia Timur yang beribukota 

di Beijing. Secara geografis, negara Tiongkok terletak antara 18
0
 Lintang 

Utara (LU) sampai 54
0
 Lintang Utara (LU) dan 73

0
 Bujur Timur (BT) 

sampai 135
0 

Bujur Timur (BT). Negara Tiongkok sendiri mempunyai luas 

wilayah sekitar 9.596.961 km persegi, dan populasi penduduknya mencapai 

1.373.541.278. Sehingga Tiongkok menjadi negara dengan populasi 

penduduk terpadat didunia hingga sekarang, dan menjadi negara dengan 

luas terbesar setelah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. 
44

 

 Tiongkok juga mempunyai pembagian wilayah administratif di 22 

provinsi yaitu (Heibei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Hellongjiang, Jiangsu, 

Zheijang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, 

Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, 

Qianghai), 5 daerah otonomi yaitu (Mongolia, Tibet, Zhuang, Hui Ningxia, 

Uigur Xinjiang), 4 kotamadya yaitu (Beijing, Shanghai, Tianjin, 

Chongqing) dan 2 wilayah administratif khusus yaitu (Hongkong dan 

Macau).  

Batas-batas wilayah negara Tiongkok 

a. Sebelah Utara, Tiongkok berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia. 

b. Sebelah Timur Laut, Tiongkok berbatasan dengan Negara Rusia. 
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c. Sebelah Timur, Tiongkok berbatasan dengan Jepang yang dipisahkan oleh 

Laut Tiongkok Timur serta  Korea Utara dan Korea Selatan yang 

dipisahkan dengan Laut Kuning. 

d. Sebelah Tenggara, Tiongkok berbatasan dengan Negara Taiwan yang 

dipisahkan oleh Selat Taiwan, sedangkan Filipina dipisahkan oleh Laut 

Tiongkok Selatan. 

e. Sebelah Selatan, Tiongkok berbatasan dengan Nepal, Bhutan, Myanmar, 

Laos dan Vietnam. 

f. Sebelah Barat Daya, Tiongkok berbatasan dengan Bhutan, Nepal, India, 

Pakistan. 

g. Sebelah Barat, Tiongkok berbatasan dengan Afghanistan, Tajikistan, 

Kirgizstan. 

h. Sebelah Barat Laut, Tiongkok berbatasan dengan Negara Kazakhstan
45

 

 

 

Gambar 1.2 Peta Negara Tiongkok
46
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Dari semua batas-batas wilayah tersebut, kondisi geografis daratan 

Tiongkok sebagian besar berhadapan dengan Samudera Pasifik dan Laut 

Tiongkok Selatan. Akibat lokasi tersebut, Tiongkok sering terlibat sengketa 

mengenai batas-batas wilayah dengan beberapa negara seperti Taiwan, 

Vietnam, Jepang, dan India. Populasi dari masyarakat Tiongkok sendiri 

hampir 90% dipimpin oleh etnis Han dan disusul dengan etnis-etnis lain 

seperti Zhuang, Manchu, Uighur, Tibetan, Hui dan lainnya walaupun 

jumlahnya tidak begitu banyak.
47

  

Masyarakat Tiongkok dalam hal kepercayaan kepada tuhan lebih 

banyak menganut agama Buddha, namun ada juga agama-agama lain yang 

diperbolehkan pemerintah untuk hidup di negara Tiongkok seperti Kristen, 

Islam, Hindu, Yahudi dan Taoist. 
48

 

Tiongkok pun menjadi salah satu negara dengan keunikan bentuk 

pemerintahan yang bersifat sosialis dengan prinsip komunis. Bentuk 

pemerintahan seperti itu sudah bertahan sejak era Mao Zedong. Tiongkok 

yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

yang dipimpin oleh perdana menteri. Selain terdapat perbedaan dalam 

menjalankan pemerintahan, Tiongkok pun punya satu partai yang berkuasa 

penuh yaitu Partai Komunis Tiongkok.  

Hingga saat ini, Tiongkok tetap menunjukkan perfoma pembangunan 

sekaligus pertumbuhan negara yang signifikan walaupun dipimpin dengan 

bentuk pemerintahan yang otoriter. 
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Dibawah ini adalah uraian dari ekonomi nasional yang menjadi awal 

perkembangan Tiongkok dan dilanjutkan dengan perkembangan dari politik 

domestik, pertahanan negara serta sosial budaya dari negara Tiongkok. 

 

4.1.1 EKONOMI NASIONAL 

 

Tiongkok merupakan salah satu aktor Hubungan Internasional yang 

memiliki peran penting dalam tatanan global. Beberapa tahun terakhir, 

Tiongkok menjadi salah satu negara yang mempunyai pengaruh yang patut 

diperhitungkan baik dalam skala regional maupun skala global.
49

  

Aspek politik, militer, ekonomi merupakan wilayah kerja Tiongkok 

untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya global baru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam buku Tiongkok’s Foreign Relations 

(1998) yang dibuat oleh Denny Roy mengemukakan bahwa kemampuan 

Tiongkok untuk tampil sebagai aktor super power global di abad 21 dapat 

dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran Tiongkok sebagai aktor ekonomi 

terbesar di dunia. (world’s largest economy), aktor berpengaruh dalam 

politik internasional (the influential actor in international politics), serta 

aktor militer kuat ( Strong military actor) yang tidak dapat terbantahkan. 
50

 

Sebelum menjadi negara yang diperhitungkan seperti sekarang, 

Tiongkok mengalami jatuh bangun dalam melakukan reformasi di segala 

bidang kehidupan salah satu hal yang mengalami jatuh bangun adalah aspek 

ekonomi. Fase-fase pembangunan ekonomi yang dilewati Tiongkok pun ada 

dua yaitu  Fase Maois (1949) dan Fase Reformasi (1978-seterusnya). 
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Periode pembangunan ekonomi era Maois yang dipimpin oleh Mao 

Zedong, ditandai dengan adanya kemandirian dan isolasi Tiongkok dari 

perekonomian internasional. Selama masa periode Maois, perekonomian 

Tiongkok diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam 

hal produksi dan keputusan penentuan harga pasar. Selain itu, investasi 

asing di Tiongkok hampir tidak ada. Sedangkan untuk perdagangan luar 

negeri dijadikan kebijakan monopoli negara. Sehingga sebagian besar 

import terkonsetrasi pada barang modal penting dan teknologi dari negara 

Uni Soviet. Pada fase reformasi semua mulai berubah secara perlahan, Deng 

Xiaoping telah memberikan pergeseran besar pada sistem ekonomi 

Tiongkok agar lebih terbuka pada dunia.
51

 

Keadaan Tiongkok mulai berubah sejak Deng Xiaoping mengambil 

alih pada Mei 1978, Deng Xiaoping mengambil langkah pertama dan 

penting untuk transformasi Tiongkok menuju modernitas dan menjadi 

negara yang kuat. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh Deng ini diawali 

dengan keterbukaan Tiongkok terhadap perekonomian liberal sehingga pada 

1 Januari 1985 akhirnya pemerintah Tiongkok meresmikan liberalisasi 

ekonomi sebagai salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk 

menghapus kebijakan monopoli negara.
 52

  

Kebijakan baru tersebut dikenal dengan nama Open Door Policy          

(Kebijakan Pintu Terbuka) yang menjadi jalan baru bagi investasi asing dan 

perusahaan swasta masuk ke Tiongkok. Sejak diberlakukannya kebijakan 
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tersebut, perekonomian negara Tiongkok mulai terangkat karena banyak 

modal asing yang masuk serta perusahaan swasta yang akhirnya mulai 

beroperasi di negara Tiongkok. Semua hal itu membuat Tiongkok 

mengembangkan zona ekonomi khusus guna memperlancar investasi dari 

sektor swasta tersebut. 
53

 

Penerapan sistem liberalisasi yang dibawa oleh Deng Xiaoping ini 

ternyata hanya berlaku di beberapa sektor kehidupan Tiongkok saja kala itu, 

untuk sektor lain seperti kehidupan politik, Tiongkok tidak melepaskan 

simbol-simbol komunisme karena menganggap sistem tersebut mampu dan 

efektif untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Tiongkok.
54

 

Perubahan yang di bawa oleh Deng Xiaoping memang 

memperbolehkan masyarakat berpikir sendiri untuk menciptakan sasaran-

sasaran pribadi guna menciptakan kemajuan untuk diri sendiri dan 

masyarakat. Namun, semua sasaran-sasaran itu tetaplah harus sejalan 

dengan tujuan besar yang dibingkai oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) 

yaitu “mengurangi kemiskinan dan memerangi keterbelakangan.”
55

 

Pemahaman ini pun, diteruskan oleh para pemimpin Tiongkok selanjutnya. 

Masih dominannya, Partai Komunis Tiongkok dalam perpolitikan 

Tiongkok memiliki keunggulan yang menguntungkan bagi pembangunan 

Tiongkok, salah satunya, kemampuan menciptakan stabilitas dalam negeri. 

Stabilitas menjadi kata kunci yang penting untuk menjamin 

keberlangsungan kemajuan Tiongkok selama ini. 
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 Dalam Tiongkok Daily, dikemukakan bahwa kemajuan yang dicapai 

Tiongkok dalam 30 tahun terakhir ini, berkat keberhasilan pemerintah 

menjaga stabilitas. Selain membuat seluruh program ekonomi berjalan 

pemerintah juga menjaga stabilitas politik agar tetap kuat dan hal itu yang 

membuat para investor percaya, sehingga membuat investasi asing mengalir 

terus dalam perekonomian Tiongkok.
56

 

Dalam merancang pembangunan negara Tiongkok, pemerintah 

mempunyai beberapa kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi. 

Salah satunya pembangunan dengan pembagian kawasan, seperti diketahui 

bahwa Tiongkok terdiri dari 3 kawasan yaitu barat, sentral, dan timur. 

Kawasan barat terdiri dari 12 provinsi atau berupa kota besar dan kawasan 

otonom, kawasan sentral terdiri dari 6 provinsi atau kawasan otonom dan 

kawasan timur terdiri dari 11 provinsi atau kota besar dan kawasan 

otonom.
57

  

Sehingga melihat dari pembagian kawasan tersebut akhirnya 

pemerintah memutuskan untuk melakukan pembagunan ekonomi di 

kawasan timur. Setelah keberhasilan pembangunan kawasan timur, 

pemerintah mulai mencanangkan pembangunan di kawsan sentral dan barat. 

Pencanangan pembangunan kawasan sentral dan barat di mulai pada 

tahun 1999, ketika Presiden Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji 

mulai membuka kawasan barat atau dalam bahasa Tiongkok disebut “ Xibu 
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Dakaifa”. Pembangunan di kawasan barat ini ditujukan untuk memperkecil 

kepentingan sosial dan ekonomi yang terjadi di kawasan timur.
58

  

Selain pembangunan fisik, peningkatan dan pemerataan pendidikan, 

serta pengembangan ilmu dan teknologi di kawasan barat dan sentral juga 

dilakukan untuk menopang rencana pembangunan yang ada. Untuk 

mengatasi kesenjangan antar kawasan, pemerintah memiliki Road Map 

pembangunan kawasan yang terbagi dalam tiga tahap yaitu 2000-2010, 

2011-2030, dan 2031-2050.
59

  

Salah satu keberhasilan pemerintah di era Jiang Zemin adalah 

membangun kawasan tertinggal, contoh tersebut terlihat dari kemajuan 

provinsi Chongqing, yang sudah setara dengan  Kota Hongkong.
60

 

Pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri 

Wen Jiabao, pemerintah Tiongkok lebih ke arah menjaga stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi tetap bermutu dan efisien. Dalam 

rapat paripurna pada tahun 2005, dihasilkan blue print ekonomi Tiongkok 

untuk tahun 2006-2010, yang memfokuskan pemerintah untuk membangun 

masyarakat yang lebih harmonis dengan keadilan yang merata, termasuk 

pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial lainnya.
61

 

Masa pemerintahan selanjutnya mengalami banyak transformasi 

dalam mengembangkan ekonomi Tiongkok. Masa pemerintahan yang di 

pegang oleh presiden Xi Jinping membawa beberapa perubahan dengan 

meletakannya pada visi “Tiongkok Dream” yang dikeluarkan. Transformasi 
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awal yang dilakukan Xi Jinping adalah melakukan terobosan baru terkait 

ekonomi dengan cara membangkitkan lagi rencana pembangunan “Jalur 

Sutra” untuk perdagangan Tiongkok.  

Konsep Jalur Sutra ini dipromosikan sebagai slogan pembangunan 

ekonomi Tiongkok baru dalam berbagai Forum Internasional. Jalur sutra ini 

bukanlah konsep baru melainkan konsep yang sudah ada zaman dahulu 

yang  pernah dibangun pada masa Dinasti Han, untuk jalur perdagangan dan 

budaya antara Tiongkok dengan Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa dan 

Timur Tengah.  

Dalam pandangan pemimpin sekarang konsep jalur sutra ini dikenal 

dengan nama “One Belt, One Road” yang di perbaharui lagi maknanya 

sebagai “ Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru” (New Silk Road Economic Belt) 

yang mengindikasikan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Asia 

Tengah dengan berfokus pada perdagangan. Kemudian dalam membangun 

makna jalur sutra lebih dalam lagi, Xi Jinping pun menambahkan satu 

konsep lagi yaitu “Jalur Sutra Maritim Abad ke 21” (21st Century Maritime 

Silk Road) yang dipandang sebagai upaya untuk mempererat hubungan 

dengan Asia Selatan dan Asia tenggara yang berfokus pada keamanan 

perdagangan maritim.
62

 

Konsep jalur sutra ini sebenarnya mulai diperdengarkan lagi di era  

pemerintahan Jiang Zemin namun belum sepenuhnya matang untuk 

diaplikasikan. Di pemerintahan Hu Jintao pun, konsep jalur sutra ini 

tenggelam tanpa ada kelanjutan, Hingga di kepemimpinan Xi Jinping, 
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konsep jalur sutra mulai diperdengarkan lagi dan dibentuk proposal untuk 

memuluskan pembangunan konsep jalur sutra ini. 

Presiden Xi Jinping dalam pidatonya, ketika menghadiri KTT 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) di tahun 2013, 

mempersentasikan proposal terkait 5 poin utama untuk membangun “Sabuk 

Ekonomi Jalur Sutra Baru” (The New Silk Road Economic Belt). Proposal 

itu ditujukan untuk memperkuat hubungan antara Tiongkok, Asia Tengah 

dan Eropa. Kelima poin tersebut antara lain
63

 

1. Memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat memberikan lampu 

hijau bagi kerja sama ekonomi. 

2. Memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan 

membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik ke Laut 

Baltik dan dari Asia Tengah ke Lautan Hindia, kemudian secara 

bertahap membangun jaringan transportasi  antara Asia Timur, 

Asia Barat dan Asia Selatan. 

3. Memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus pada penghapusan 

halangan dagang (Trade Barriers) dan mengambil langkah 

mengurangi biaya perdagangan dan investasi. 

4. Memperkuat kerja sama keuangan, dengan perhatian khusus pada 

penyelesain mata uang yang dapat mengurangi biaya transaksi dan 

mengurangi risiko finansial sambil meningkatkan ekonomi yang 

kompetitif 

5. Memperkuat hubungan people to people. 
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Dalam memperkuat proposal strategis ini, Presiden Xi Jinping 

mengajukan proposal kepada komunitas ASEAN untuk membentuk Jalur 

Sutra Maritim abad ke 21 (21st Century Maritime Silk Road) yang bertujuan 

untuk mempromosikan kerja sama maritim. Jalur sutra maritim ini bertujuan 

untuk memperkuat hubungan dengan Asia Tenggara, dengan penekanan 

pada keamanan perdagangan maritim. 

Gagasan munculnya konsep jalur sutra ini juga didorong fakta bahwa 

ekonomi domestik Tiongkok mengalami perubahan struktural  dalam 

perekonomiannya yang merefleksikan “keadaan normal baru”, hal tersebut 

membawa dampak yang signifikan bagi kawasan Asia. Xi Jinping juga 

berpendapat bahwa dengan pembangunan jalur sutra ini dapat menjadi salah 

satu jalan kerja sama yang menguntungkan bagi semua pihak dan tentunya 

akan meningkatkan ekonomi di semua kawasan secara merata serta 

mengurangi krisis global. 

Pembangunan jalur sutra ini  juga dapat membuat model ekonomi 

Tiongkok yang tadinya bergantung kepada Foreign Direct Investment 

(FDI), akan berubah ke arah kerja sama antar negara. Xi Jinping juga 

menyatakan bahwa jalur sutra ini akan mengamankan posisi Tiongkok dari 

krisis ekonomi global dan permasalahan sosial domestik.  

Tiongkok pun membuat beberapa rencana untuk berjaga jika gagasan 

mengenai jalur sutra belum bisa terealisasi, cara-cara yang ditempuh 

Tiongkok salah satunya adalah menjaga pasar ekspor yang sudah ada dan 

membuka pasar ekspor yang baru, serta menjaga pasar domestik yang  

sudah ada dan mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah 
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pesisir yang kaya dengan wilayah daratan yang miskin, serta menjaga 

stabilitas baik di dalam maupun di luar negeri.
64

 

Selain itu, promosi mengenai jalur sutra ini juga sangat didukung oleh 

politik domestik Tiongkok yang merujuk kepada Partai Komunis Tiongkok 

sebagai salah satu partai yang memegang kekuasaan di Tiongkok. 

Sebagaimana dilihat visi strategis yang dikeluarkan Xi Jinping ini sejalan 

dengan visi yang diemban oleh Partai Komunis Tiongkok hingga dukungan 

untuk visi ini terus mengalir dari dalam elite politik Partai Komunis. Visi Xi 

Jinping terkait jalur sutra inilah yang dianggap oleh Partai Komunis dapat 

membawa nama Tiongkok mempunyai peran lebih di level Regional 

maupun di level Global.
65

 

Presiden Xi Jinping merupakan presiden yang mempunyai peran yang 

lebih besar setelah pemerintahan sebelumnya. Presiden Xi Jinping 

mempertahankan ekonomi dan politik Tiongkok dengan membuka 

terobosan-terobosan baru seperti One Belt One Road untuk membuat 

Tiongkok dapat bertahan di posisi yang kuat di dalam ekonomi 

internasional.  

Selain itu, untuk mempertahankan visi strategis terkait pembangunan 

jalur sutra tersebut, Xi Jinping mulai melakukan transformasi di bidang 

pertahanan sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi 

Tiongkok yang dibawa di dalam jalur sutra tersebut. Sehingga penting untuk 

melihat bagaimana pemikiran Xi Jinping untuk melindungi kepentingan 
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tersebut sekaligus melihat apa saja potensi ancaman yang akan terlibat di 

dalamnya dan bagaimana pengaruh pembuatan kebijakan terkait 

perlindungan kepentingan tersebut. 

 

4.1.2 POLITIK DOMESTIK 

 

Tiongkok merupakan salah satu negara yang masih bertahan dengan 

sistem komunis.
66

 Meskipun masih menganut sistem komunis, namun 

Tiongkok tetap mempunyai nama besar di level Regional dan level Global, 

hal tersebut dibuktikan dengan melihat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi 

terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat serta pemegang hak veto 

dalam Dewan Keamanan PBB. Keunikan lain dari Tiongkok adalah menjadi 

salah satu negara komunis dengan pola pemerintahan party-state system 

yang bertahan dengan angka pertumbuhan ekonomi tinggi diantara negara-

negara G-20 lainnya.
67

  

Party-state system yang dianut oleh Tiongkok merupakan suatu 

bentuk sistem pengelolaan kenegaraan dengan keberadaan partai sebagai 

motorik utama baik sebagai pengontrol sosial masyarakat, ekonomi maupun 

politik.
68

 Sistem ini juga dapat diterjemahkan sebagai bagian dari sistem 

politik pemerintah nasional yang saling terhubung erat dengan Partai 

Komunis sebagai partai tunggal yang tumbuh di tengah kehidupan politik.  

                                                           
66

 Nur, A.F., Arya, D., putra, I.,Caroline, R., & Januriswanti, Y, (2013,Oktober 9), Sistem 

pemerintahan China. Akses 4 Februari 2017, dari 

http://www.scribd.com/doc/174695886/46646164-Sistem -pemerintahan-China-pdf, hal 4. 
67

 Lawrence, S. V., & Martin, M.F. (2012). Understanding China’s Political System. Maryland: 

Congressional Research Service (CRS), hal 1. 
68

  Suzuki, T. (2016). The Political Possibilities of China’s “Party-State System.” Tokyo : Jahalan 

Digital Library, hal 1. 



50 
 

Sistem party-state menempatkan Partai Komunis untuk memiliki 

peran yang signifikan dalam mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-

tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah pusat memegang kekuasaan dan 

wewenang utama di dalam negara kesatuan Republik Rakyat Tiongkok.
69

  

Konstitusi Tiongkok juga mengatakan bahwa negara Tiongkok di 

bawah kepemimpinan partai yaitu partai Komunis sebagai pembuat 

kebijakan dalam pemerintahan Tiongkok. Dengan demikian Partai Komunis 

Tiongkok menjadi aktor yang menentukan corak pemerintahan Tiongkok.  

Corak pemerintahan Tiongkok dibangun diatas fondasi berbentuk 

republik dengan sistem demokrasi komunis. Hal ini membawa konsekuensi 

pada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Tiongkok sepenuhnya yang dikendalikan oleh negara sebagai aktor yang 

bertanggung jawab untuk mendistribusikan pemerataan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat.  

Nilai-nilai komunisme sangat kental terlihat dalam kehidupan politik 

di Tiongkok. Hal ini dapat terlihat dari eksistensi Partai Komunis Tiongkok 

(PKT) , dengan mesin politburonya yang masih mewarnai kehidupan politik 

di Tiongkok. Hingga saat ini Partai Komunis Tiongkok mempunyai member 

hingga 85 ribu orang yang tersebar di seluruh dunia dan merupakan bentuk 

partai politik terbesar di dunia dengan sistem terpusat yang dimana semua 
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organ pemerintahan akan mengikuti tujuan dan segala bentuk kebijakan 

yang dibuat oleh Partai Komunis Tiongkok.
70

 

Struktur-struktur dari Partai Komunis sendiri mempunyai 3 organ 

yang penting yaitu 
71

 

1. Organisasi pusat merupakan otoritas pengambilan keputusan 

tertinggi PKT berada dibawah kekuasaan Kongres Partai Nasional (KPN), 

sesuai dengan namanya, kongres ini telah menjadi agenda rutin Partai 

Komunis Tiongkok yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kongres ini 

merupakan ajang pertemuan bagi seluruh utusan-utusan dari daerah yang 

tidak diketahui secara pasti bagaimana mereka memilih utusan-utusan ini. 

Jumlah peserta KPN rata-rata dapat mencapai 1000 utusan. Dalam KPN 

dibahas mengenai evaluasi serta membahas rekomendasi-rekomendasi dari 

komite sentral. Berikut adalah pembagian agenda yang secara umum 

dibahas dalam kongres ini yaitu: laporan politis dari ketua partai, laporan 

revisi partai, dan pemilihan anggota komite sentral dan komite tetap 

politburo. 

Organisasi pusat sendiri dalam kegiatan sehari-hari kekuasaanya 

dijalankan oleh komite sentral/pusat, yang anggotanya dipilih dalam KPN. 

Berikut adalah penjelasan singkatnya. 

 Komite Sentral/Pusat 

Konstitusi partai memberikan kekuasaan tertinggi kepada Komite 

Sentral (KS) untuk menentukan penyelesaian masalah dan membuat 
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kebijakan ketika partai tidak sedang dalam keadaan bersidang selain itu KS 

juga bertugas merestui dan mensahkan setiap program, kebijakan atau 

perubahan yang terjadi di tingkat pusat termasuk semua rencana pemerintah. 

 Politburo dan Komite Tetap Politburo 

Singkatnya komite sentral memilih anggota politburo, (masih dalam 

lingkungan organisasi pusat) Politburo bertugas memilih semua pucuk-

pucuk pimpinan yang akan duduk di setiap organisasi politik dari pusat 

hingga daerah termasuk kantor-kantor partai, pemerintah, militer, sekolah-

sekolah, perusahaan, dan lainnya. Politburo dan Komite tetap pada 

hakikatnya memiliki kekuasaan tidak terbatas atas kebijakan umum yang 

secara langsung dapat memengaruhi organ-organ partai. 

 Dalam komite sentral dan politburo tidak bekerja sendiri mereka turut 

dibantu pula oleh sejumlah organ-organ terpusat.  

Ada 4 badan penting organisasi partai pusat yaitu: 

o Sekretariat Pusat, menjalankan tugas administrasi dan mengawasi 

sejumlah departemen fungsional dalam partai. sekretariat pusat 

secara keseluruhan berada di bawah politburo dan komite tetapnya. 

o Komite Urusan Militer (KUM), bertugas mengawasi administrasi 

seluruh jajaran angkatan bersenjata dan menyusun kebijakan 

pertahanan nasional. Komite Urusan Militer bertanggung jawab 

dalam mengatur aktifitas militer partai termasuk menentukan dan 

memecat personil militer. 

o Komite Pusat untuk Pengawasan Disiplin, adalah sebuah badan 

tertinggi Partai untuk menegakkan disiplin anggota. 
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o Komisi Penasehat Pusat, bertugas sebagai badan pertimbangan 

serta konsultan dan pembantu politik Komite Sentral/Pusat. 

Pemilihan dari politburo ini dilakukan setiap pertemuan Komite 

Sentral dan dikenal sebagai sidang pleno. Pada sidang pleno pertama setelah 

Kongres Partai, Komite Sentral memilih dari  25 anggota komite sentral 

yang akan ditetapkan menjadi anggota komite politburo yang berjumlah 7 

orang. Jumlah dari 7 orang tersebut sudah termasuk dari Sekretaris Jenderal 

yang memegang jabatan sebagai pemimpin dari komite politburo. Menurut 

konstitusi partai juga Komite Tetap kemudian akan mencalonkan anggota 

untuk menjadi Sekretariat Partai, yang tugasanya nanti akan mengelola 

operasional harian Politburo dan Komite Tetap dan juga mengawasi komisi 

departemen dan Partai Komite Sentral.  

2. Organisasi regional dan provinsi merupakan komite-komite partai 

pada tingkat ini memperoleh kekuasaan pada kongres-kongres di tingkat 

provinsi, kongres tingkat provinsi ini diadakan tiap 3 tahun sekali. 

Organisasi ini bertanggung jawab untuk  mengawasi dan memberikan 

pengarahan dalam empat bidang utama yaitu: organisasi dan kontrol partai, 

aktivitas perekonomian (pertanian, industri, keuangan dan perdagangan), 

mobilisasi wanita dan Pemuda, serta riset dalam rangka penyusunan 

kebijakan. 

3. Organisasi primer cabang-cabang di sekolah, pabrik, dan 

perkumpulan-perkumpulan merupakan ujung tombak bagi PKT dalam 

menjalankan garis garis kekuasaannya, disinilah fungsi-fungsi organisasi 

dijalankan seperti rekrutmen anggota, pendidikan politik dan ideologi 
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tentang garis partai dengan sungguh-sungguh dijalankan. Daerah 

kekuasaannya meliputi pelosok terpencil di Tiongkok. 

Ketiga organ diatas menjadi sangat penting apalagi politburonya yang 

menjadi ujung tombak pembuatan keputusan dalam pemerintahan. Seorang 

anggota dari partai komunis yang ingin menjadi bagian dari politburo 

tidaklah mudah karena pemilihan dalam anggota politburo tidak dipilih 

melalui pemungutan suara yang kompetitif, melainkan mengandalkan 

"takdir" dan kemampuan serta naluri bertahan hidup dalam budaya politik 

partai. Salah langkah, mereka akan menjadi menjadi pesakitan di tahanan 

atau lebih buruk lagi.  

 Namun di Tiongkok, hubungan personal lebih banyak memengaruhi 

untuk mendapatkan jabatan di Partai Komunis ataupun untuk masuk dalam 

Politburo. Sehingga banyak di era pemimpin sebelumnya yang 

memanfaatkan asas personal dalam memilih anggota-anggota dalam 

pemerintahannya. Selain itu, di Tiongkok seorang pemimpin dianggap 

berhasil terlihat dari pengaruh dalam membangun kesetiaan antara atasan 

dan anak didik.  

Contoh dari hal tersebut, terbukti dengan bagaimana pengaruh Deng 

Xiaoping hingga ia tetap menjadi pemimpin tertinggi dalam waktu yang 

lama dan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan resminya. Selain itu 

peran para senior dalam partai masih menjadi peran kunci dalam  

memengaruhi keputusan besar. 

Sistem kendali terpusat yang dipegang Tiongkok hingga sekarang 

dianggap menjadi cara yang paling efektif untuk mengendalikan keamanan 
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dan ketertiban di Tiongkok. Dengan kekuatan partai yang mengontrol 

jalannya pemerintahan melalui interlocking system (proteksionis) dari 

personel partai dan struktur paralel pada partai, negara dapat tetap solid dan 

kuat.  

Melihat lebih dalam lagi, Birokrasi Tiongkok banyak diisi oleh 

anggota-anggota dari Partai Komunis Tiongkok yang juga berasal dari 

pejabat pemerintah, perwira militer, dan publik figur. Pebisnis kini juga 

diundang untuk bergabung dalam jajaran petinggi partai. Birokrasi ini terdiri 

dari  beberapa tingkatan seperti kaum elite (kepemimpinan), top elite ( kader 

senior dalam partai dan pemerintahan), intermidiete-level (staf partai dan 

kantor pemerintahan), dan basic level (kader yang berhubungan langsung 

dengan rakyat). 
72

 

Sehingga ketika tergabung dalam Partai Komunis Tiongkok para 

birokrasi tersebut mempunyai kekuasaan dan memiliki hak eksklusif. Elite 

politik mempunyai hak untuk melegitimasi dan mengontrol semua 

organisasi politik. Namun hak istimewa juga dapat dinikmati oleh anggota 

partai salah satunya adalah mendapatkan akses pada informasi yang lebih 

baik, anak-anak mereka bersekolah lebih baik, dan banyak pekerjaan yang 

hanya terbuka untuk anggota, selain itu jika menjadi anggota partai dan 

mempunyai hubungan personal dengan para petinggi yang ada di jajaran 

partai akan semakin memuluskan karir dan bisnis dari para anggota  

tersebut. 
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Sehingga, partai selalu sanggup menggunakan kontrolnya dalam 

birokrasi negara dengan mengawasi personilnya. Demikian, struktur negara 

dan partai di Tiongkok yang sangat mencirikan dan menonjolkan nilai-nilai 

komunisme, yang diterapkan secara Top and Down (dari atas ke bawah) 

dimana segala peraturan atau kebijakan dari pemerintah, harus dilaksanakan 

oleh seluruh masyarakat Tiongkok.
73

  

Untuk memahami lebih jauh tentang pemerintah nasional Tiongkok 

dan hubungannya dengan partai, terdapat dua pendapat umum yang perlu 

diketahui :
74

  

(1) Partai Komunis Tiongkok mengontrol dan mengarahkan sistem 

tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Partai Komunis 

Tiongkok merupakan institusi yang memegang peranan sentral 

dan mutlak, dan 

 (2) Tiongkok merupakan negara kesatuan di mana kekuasaan dan 

wewenang utama berada pada pemerintah pusat. 

Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat 

tersebut digunakan oleh Tiongkok untuk menanamkan nilai-nilai 

komunisme dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat melalui 

dewan atau lembaga yang berwenang, seperti Kongres Rakyat Nasional 

yang merupakan badan tertinggi pemerintah dan mempunyai tugas-tugas 

konstitusional yang serupa dengan badan-badan parlementer yang ada di 

negara lain.
75
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Dalam sistem politik Tiongkok, dikenal adanya hubungan vertikal 

power sebagai struktur kekuasan negara dengan basis ideologi komunis. 

Ideologi tersebut menjadi ruh dalam setiap aktivitas politik negara tirai 

bambu tersebut.  

Tiga vertikal power tersebut ialah Partai Komunis Tiongkok, sebagai 

lembaga pembuat kebijakan dan mengawasi jalanya pemerintahan, Dewan 

Negara, yang menjalankan fungsi administratif dan kekuasaan negara searah 

kebijakan Partai (Executive) dan Komite Militer Pusat yang mengontrol 

Tentara Pembebasan Rakyat (People Liberation Army / PLA) sebagai 

lembaga yang bertugas mengamankan keamanan negara dari ancaman pihak 

di dalam dan luar mengganggu partai Komunis dan pemerintah Tiongkok.
76

 

 

Gambar 1.3 Struktur Kekuasaan di Tiongkok
77

 

  

Terkait dengan mekanisme politik dalam penyusunan politik luar 

negeri, aktor politik yaitu, partai, kepala negara dan pimpinan militer 

merupakan aktor yang mempunyai pengaruh dominan pada keputusan akhir 
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khususnya dalam penyusunan politik luar negeri dimana isu keamanan 

nasional menjadi topik pembahasan penyusunan. Isu keamanan menjadi 

salah satu agenda nasional yang sangat memengaruhi stabilitas internal 

Tiongkok. Sehingga penyusunan terkait hal tersebut melibatkan seluruh 

aktor di dalam perpolitikkan Tiongkok.
78

  

Sejak tahun 1998, fungsi kementerian tersebut bertindak sebagai 

pelaksana tugas urusan luar negeri atau pelaksana kebijakan politik luar 

negeri Tiongkok.
79

  

Politik Tiongkok ini menjadi salah satu peran penting dalam melihat 

jalannya pemerintahan Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok yang diwarnai 

dengan politburo dan Partai Komunis menjadi salah satu aspek penting 

untuk melihat pengaruhnya terhadap kebijakan yang akan di keluarkan oleh 

pemimpin.  

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin pun tidak boleh 

bertentangan dengan visi misi yang telah dibangun turun temurun di dalam 

politik Tiongkok. Sehingga kebijakan dalam aspek seperti pertahanan 

negara pun menjadi sangat penting untuk dilihat, karena hal tersebut 

berhubungan dengan stabilitas di dalam negara maupun posisi Tiongkok di 

dalam dunia internasional.  
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4.1.3 PERTAHANAN NEGARA 

 

Perkembangan militer dianggap sebagai salah satu cara sebuah negara 

untuk bertahan dari ancaman sekaligus melindungi kepentingan nasional. 

Namun untuk negara Tiongkok militer dianggap sebagai komponen yang 

penting untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sistem politik 

Tiongkok. Selain itu militer  juga dianggap sebagai alat untuk memperkuat 

pemerintahan dari partai komunis Tiongkok.  

Oleh karena itu kepemimpinan Tiongkok menempatkan modernisasi 

militer sebagai prioritas yang penting mengingat tantangan yang dihadapi 

dari ke hari semakin meningkat khusunya untuk melindungi kepentingan 

ekonomi Tiongkok yang semakin meningkat. Dan perkembangan itulah 

yang membawa pertahanan Tiongkok terus disempurnakan. 

Tentara Pembebasan Rakyat merupakan militer Tiongkok yang 

dibangun sebagai sayap pertahanan dari Partai Komunis Tiongkok. Tentara 

pembebasan rakyat lahir karena adanya peristiwa Pemberontakan Nanchang 

tanggal 1 Agustus 1927. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan 

sisa kekuatan pemberontak kemudian bersatu membentuk kesatuan militer 

dengan nama Tentara Revolusioner Petani dan Buruh Tiongkok. 
80

 

Tahun 1928, nama tentara ini berubah menjadi Tentara Merah Petani 

dan Buruh Tiongkok. Tentara pembebasan rakyat bahkan hingga kini sering 

disebut sebagai “tentara partai” karena kesetian pertama terletak kepada 

partai bukan bangsa Tiongkok.
81
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Struktur TPR sendiri resmi dibawah komando Komisi Militer Pusat 

dan komisi ini sepenuhnya berada di bawah otoritas Partai Komunis 

Tiongkok. Sehingga praktis harus mengikuti hukum wajib yang diterapkan 

sejak konstitusi 1954 mengenai kontrol sipil terhadap  militer yang 

memastikan kendali mutlak berada di partai. 

Ketua dari Komisi Militer pusat sendiri disebut panglima dan biasanya 

ia juga memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Di 

Struktur militer juga ada Departemen Pertahanan, namun departemen ini 

masih merupakan bagian dari Dewan Negara namun hampir tidak memiliki 

otoritas untuk menggerakan tentara pembebasan rakyat. Departeman hanya 

berfungsi untuk penghubung antara militer Tiongkok dengan militer asing 

tanpa otoritas apapun. Selain itu tentara pembebasan rakyat terdiri dari 

tentara rembebasan rakyat darat, tentara pembebasan rakyat laut, tentara 

pembebasan rakyat udara.
82

 

Dalam tubuh tentara pembebasan rakyat ada 2 organ penting, seperti
83

 

 Komando Militer Nasional 

Sistem militer negara Tiongkok sangat menjunjung tinggi prinsip 

kepemimpinan absolut  Partai Komunis  atas angkatan bersenjata. Partai dan 

negara bersama-sama mendirikan komisi militer pusat untuk melakukan 

tugas sekaligus memimpin militer tertinggi terkait angkatan bersenjata. 

Dalam konstitusi 1954 mengatakan bahwa presiden berhak untuk 

mengerahkan angkata bersenjata dan presiden juga yang akan memegang 

jabatan sebagai Ketua Komisi Pertahanan. Komisi Pertahanan ini sendiri 
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merupakan badan penasehat yang tidak memegang sama sekali kekuasaan 

atas angkatan bersenjata. Pada tanggal 28 September 1954, Komite Pusat 

Partai Komunis Tiongkok menetapkan Komisi Militer Pusat sebagai dari 

komandan Tentara Pembebasan Rakyat. 

 Kepemimpinan Militer 

Kepemimpinan yang dipegang oleh Partai Komunis merupakan 

prinsip dasar sistem komando militer Tiongkok. Tentara Pembebasan 

Rakyat melaporkan mengenai aktivitas militer bukan terhadap Dewan 

Negara melainkan ke dua Komisi Militer Pusat yang terdiri dari, satu milik 

negara dan satu milik partai. 

Dalam praktiknya, dua komisi militer pusat tersebut biasanya tidak 

bertentangan satu sama lain karena keanggotaan mereka biasanya identik. 

Biasanya perbedaan yang terjadi lebih sering kepada anggota yang sering 

berganti selama beberapa bulan setiap lima tahun, seperti periode ketika ada 

Kongres Partai Komunis keanggotaan Komisi Militer terjadi perubahan, dan 

perubahan berikutnya terjadi ketika ada Kongres Nasional Rakyat. Komisi 

Militer melakukan pertanggung jawaban sebagaimana mengikuti hukum 

konstitusi dan pertahanan nasional yang berlaku di Tiongkok. 

Kepemimpinan dari semua jenis kekuatan militer berada di bawah 

kepemimpinan Komisi Militer Pusat dan Komite Sentral Partai Komunis. 

Kepemimpinan dari komisi militer pusat terdiri dari cabang-cabang militer 

yang memiliki pasukan dan kekuatan, dan contoh lain dibawah otoritas 

komisi militer adalah  kekuatan paramiliter, akademi dan sekolah militer, 

penelitian dan rekayasa lembaga ilmiah, organisasi bantuan logistik. 
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Pengaturan cabang-cabang ini sangat berguna bagi Tiongkok selama 

bebrapa dekade terakhir.  

Pada bulan September 1982, untuk memenuhi kebutuhan modernisasi 

dan meningkatkan koordinasi dalam komando pasukan, beberapa cabang 

layanan yang ada untuk memperkuat perintah terpadu militer, diperintahkan 

oleh komisi militer pusat untuk dihapuskan dari organisasi  yang ada 

dibawah kepemimpinan cabang militer. Sehingga tentara pembebasan 

rakyat mengerucut menjadi angkatan udara, angkatan laut dan angkatan 

artileri kedua. 

Selain terdapat organ penting di dalam tubuh Tentara Pembebasan 

Rakyat, terdapat pembagian dari para tentara yaitu angkatan bersenjata, 

angkatan bersenjata di air, angkatan bersenjata udara, dan ada juga institusi 

independen berupa tentara bersenjata artileri kedua, dan  komponen penting 

lain  yaitu angkatan paramiliter, milisi dan tentara cadangan. 

 

Tabel 1.2 Penempatan TPR berdasarkan 7 wilayah Militer yang ditetapkan 

oleh Komisi Militer Pusat Tiongkok
84

 

Komando Militer Tanggung Jawab Wilayah 

Daerah militer Shenyang, berpusat di 

Shenyang, Liaoning 

Bertanggung jawab atas keamanan 

Timur laut Tiongkok 

Daerah militer Beijing, berpusat di Beijing  Bertanggung jawab atas keamanan 

Ibu Kota dan dan Utara Tiongkok 

Daerah militer Lanzhou, berpusat di 

Lanzhou, Gansu 

Bertanggung jawab atas keamanan 

Barat Tiongkok, salah satu 

ancamannya  berada di Xinjiang 

Daerah militer Jinan, berpusat di Jinan, 

Shandong 

Bertanggung jawab atas keamanan 

Timur Tiongkok, yaitu keamanan 

Laut Utara 

Daerah militer Chengdu, berpusat di Chengdu, 

Sichuan 

Bertanggung jawab atas  keamanan 

Barat Daya Tiongkok dengan 

ancaman berada di Tibet 
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Daerah militer Guangzhou, berpusat di 

Guangzhou, Guangdong 

Bertanggung jawab atas keamanan 

Selatan Tiongkok  yaitu Laut 

Tiongkok Selatan 

Daerah militer Nanjing, berpusat di Nanjing, 

Jiangsu 

Bertanggung jawab atas keamanan 

Tenggara Tiongkok, yaitu Laut 

Timur Tiongkok dan ancaman 

yang datang berasal dari perbatasan 

Taiwan. 

 

 

 Gambar 1.4 Jumlah personil Tentara Pembebasan Rakyat tahun 

2014
85

 

Dari grafik diatas dijelaskan bahwa pembagian divisi angkatan 

bersenjata meliputi dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, 

angakta artileri kedua serta para polisi militer, dan jumlah-jumlah yang 

tertera diatas merupakan jumlah yang belum dikurangi ketika terjadi 

modernisasi di era Xi Jinping. 

Perubahan di era-era sebelumnya terkait kebijakan militer, terdiri dari 

hubungan profesionalisme antara militer dan politik hingga modernisasi 

terkait kekuatan militer fisik. Sehingga memasuki era Xi Jinping perubahan 

terkait militer akan lebih banyak merujuk kepada kebutuhan militer yang 

semakin intensif di era Xi Jinping. 
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4.1.4 SOSIAL DAN BUDAYA  

 

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Tiongkok merupakan 

kebudayaan tua yang ada sejak zaman Dinasti Zhou Timur. Kebudayaan 

tersebut berkembang karena ketika zaman dinasti Zhou masyarakat sudah 

berkembang dengan pesat dan membutuhkan sebuah aturan dan etika dalam 

memahami kehidupan, sehingga lahirlah doktrin konfusianisme yang 

membawa pelajaran mengenai persatuan, perdamaian, dan keadilan bagi 

masyarakat Tiongkok.
86

 

Ajaran konfusianisme pun di zaman dinasti tersebut akhirnya diangkat 

menjadi sebuah ideologi negara dan sangat berakar pada segala bidang 

kehidupan masyarakat Tiongkok sejak saat itu.  

Konfusianisme menjadi suatu norma kebiasaan dalam masyarakat 

sehingga ajaran tersebut selalu berusaha di amalkan oleh masyarakat 

Tiongkok. Ajaran Konfusianisme ini pun lahir dari seorang Filsuf Tiongkok 

bernama Khung Qiu/Zhong Ni, pemikiran dari filsuf ini bahkan hingga 

memengaruhi beberapa negara termasuk Korea, Jepang, Singapura, dan 

Taiwan. 

Dalam politik dan hubungannya dengan masyarakat, konfusianisme 

bertujuan agar manusia dapat melayani negara dan masyarakat. Untuk 

memahami ajaran konfusianisme tersebut perlu memahami kitab Daxue         

(Ajaran Agung) yang berisi ajaran mengenai etika, yaitu etika dalam 

keluarga, masyarakat, dan bernegara. Ajaran-ajaran dari konfusianisme ini 
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dipercaya akan membawa keteraturan dalam masyarakat sehingga sangat 

dipercaya dari zaman kekaisaran Tiongkok dulu hingga sekarang. Ajaran 

pokok-pokok dari konfusius adalah sifat mulia yang memiliki arti lima 

kebajikan yaitu 
87

 

1. Ren yaitu cinta dan kasih yang universal yang tidak mementingkan 

diri sendiri tetapi mementingkan orang lain. 

2. Yi yaitu kebenaran atau pribadi luhur. 

3. Li yaitu Kesusilaan, sopan santun, rasa susila, dan budi pekerti. 

4. Ci yaitu kebijaksanaan, pengertian, Kearifan. 

5. Xin yaitu kejujuran kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya orang 

lain serta dapat memegang janji dan menepati janji. 

Keteraturan dalam masyarakat merupakan pandangan yang sangat 

dipegang teguh dalam konfusius. Konfusius dan murid-muridnya 

mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi penguasa yang bermoral 

sehingga dapat mengatur masyarakat dan juga memerintah serta memiliki 

perasaan yang sensitif akan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakatnya. 

Konfusianisme juga memegang peranan penting dalam pembentukan 

sejarah Tiongkok, sehingga untuk memahami Tiongkok sekarang, sejarah 

merupakan sebuah cerita yang sulit untuk dilepaskan. Nilai-nilai konfusius 

sangat mengakar dalam setiap ritual-ritual dalam keluarga dan kelompok 

kekerabatan.
88
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Konfusianisme berarti suatu bentuk budaya yang mekanismenya 

mengawasi tingkah laku masyarakat yang dilahirkan dan dibesarkan 

dibawah pengaruh budaya tradisional Tiongkok yang menekankan pada 

kehidupan keluarga dan perkembangan pribadi yang mengingkan 

perdamaian. Karena pada dasarnya ajaran konfusianisme mengajarkan 

bahwa perdamaian menjadi salah satu hal penting yang harus dipelajari 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya ajaran mengenai 

perdamaian ini dapat tercipta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat 

untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai kepentingan bersama.  

Budaya konfusianisme ini pun menjadi salah satu ciri khas unik untuk 

melambangkan sikap masyarakat di Tiongkok namun di era sekarang ajaran 

konfusianisme kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena hal-hal yang 

tertulis dalam ajaran tersebut, ketika diaplikasikan oleh manusia banyak 

mengalami perubahan sehingga ajaran tersebut sekarang hampir dianggap 

hanya sebagai kebudayaan saja. 

Namun dalam aspek kehidupan politik, sosial, konfusianisme menjadi 

sebuah pengajaran. Bagi kebanyakan orang sekarang, konfusianisme hanya 

menyimbolkan bayangan masa lalu. Pengolahan diri yang merupakan salah 

satu ajaran konfusianisme dianggap sebagai tatanan untuk personal saja. 

Konfusianisme sekarang tidak sepenting dulu yang sampai dianggap sebagai 

ideologi, yang ada sekarang konfusianisme dianggap sebagai prinsip hidup 

yang diyakini segelintir orang dan semua hal yang terkait konfusianisme 

hanya bersifat personal tanpa mengaitkan hal tersebut kepada penguasa atau 

hal lainnya. 
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Perbedaan mengenai keyakinan akan konfusianisme ini terjadi di 

tingkat birokrat negara, konfusianisme menjadi salah satu peranan penting 

dalam memilih para pejabat dengan menetapkan standar integritas personal 

yang tinggi dan kejujuran antar pejabat publik. Ide konfusianisme ini 

nantinya akan mengacu kepada tingkah laku sosial, keselarasan, dan 

keteraturan sosial dari seorang pejabat tersebut. 

Selain itu prinsip konfusianisme ini juga merupakan ciri khas yang 

membedakan dalam melihat sistem komunisme yang terjadi di dunia. 

Sistem komunisme yang terjadi di Tiongkok dapat bertahan hingga sekarang 

karena adanya prinsip konfusianisme yang masih dianggap sebagai 

pedoman dalam kehidupan berpolitik sehingga masyarakat Tiongkok masih 

dapat menerima sistem komunisme walaupun bersifat otoriter, selama 

beberapa ajaran dari konfusianisme seperti kemakmuran dan perdamaian 

masih terus dijalankan.  

Sehingga bisa dikatakan, konfusianisme menjadi kebudayaan yang 

bertahan walaupun pengaruhnya tidak sebesar zaman dinasti Zhou namun 

tetap menjadi tolak ukur dari kehidupan berpolitik Tiongkok dan sikap 

masyarakat Tiongkok saat ini. 
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4.2 BIOGRAFI XI JINPING 

 

 

Xi Jinping merupakan anak dari pasangan Xi Zhongxun dan Qi Xin 

bermarga Han dan berkeyakinan sosialis. Lahir di Beijing pada 15 Juni 

1953, Xi Jinping merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ketika kecil 

Xi Jinping dianugerahi julukan sebagai “Princelling Tiongkok”. Julukan 

Princelling itu di dapat ketika ayah Xi Jinping mulai diperhitungkan dalam 

jajaran pejabat Tiongkok kala itu. Ketika itu Xi Zhongxun menjabat sebagai 

wakil ketua parlemen Tiongkok dan juga Xi Zhongxun merupakan teman 

seperjuangan Mao Zedong dalam perang sipil yang pernah terjadi di 

Tiongkok dan juga sama-sama pendiri dari Partai Komunis Tiongkok.
89

 

 Julukan Princelling Tiongkok ini membawa banyak manfaat positif  

bagi Xi Jinping, salah satunya Xi Jinping dapat mengeyam pendidikan di 

sekolah yang diperuntukkan untuk elite-elite politik Tiongkok.  

Namun hal itu tidak berlangsung lama, ketika era Mao Zedong masih 

berkuasa dan mulai memasuki masa pembangunan revolusi kebudayaan, Xi 

Zhongxun ditangkap karena mendukung pembuatan buku biografi dari Liu 

Zhidan yang menyalahi aturan partai komunis dan akhirnya Xi Zhongxun 

dianggap melakukan konspirasi, karena kesalahannya tersebut Xi Zhongxun 

dilepaskan dari semua jabatannya dan diasingkan untuk bekerja di pabrik 

didaerah pedesaan Shaanxi. 

 Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa tahun 

kemudian sebelum Xi Zhongxun dikirim ke penjara oleh Mao Zedong 

selama masa revolusi kebudayaan sekitar tahun 1966 hingga 1976. 
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Xi Jinping berhasil melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi di 

Beijing, dan Xi Jinping sendiri tercatat sebagai Insinyur Teknik Kimia dari 

Universitas Tsinghua, dan meraih gelar Doktor Hukum dari sekolah Ilmu 

Sosial dan Sastra di Tsinghua Humanities Institute dengan kekhususan 

mengenai ideologi dan teori Marxis serta pendidikan politik serta 

kemanusiaan. Pendidikan Xi Jinping membawa namanya semakin populer 

karena merupakan satu-satunya presiden Tiongkok yang meraih gelar 

Ph.D.
90

 

Perjalanan karir Xi Jinping pun mulai meningkat setelah membantu 

Geng Biao, di mulai dengan diangkatnya Xi Jinping wakil ketua dan ketua 

partai di daerah Provinsi Hebei pada tahun 1979-1985, sukses di Hebei, Xi 

kemudian menjadi anggota komite tetap Partai Komunis Tiongkok di 

Xiamen, Provinsi Fujian, dan juga diangkat sebagai ketua partai di Fujou 

dan ketua Fujou Military sub Region di tahun 1985 hingga 1995. Dan di 

tahun 1999 hingga 2002, Xi diangkat menjadi Gurbenur Provinsi Fujian 

serta wakil ketua komite pertahanan nasional di kawasan militer Nanjing.
91

 

Karena kesuksesannya memegang jabatan di Provinsi Fujian, 

membuat Xi di pindah ke Provinsi Zhejiang untuk menjadi wakil dari Partai 

Komunis Tiongkok sekaligus menjadi Gurbenur Pelaksana di Provinsi 

tersebut. Tidak sampai situ saja, Xi juga dipercaya untuk memegang jabatan 

sebagai Ketua Komite Mobilisasi Pertahanan Nasional selama 4 tahun 

(2003-2007), dan karir tersebut terus meroket hingga Xi Jinping ditetapkan 
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menjadi Ketua dari Partai Komunis Tiongkok dan Komite Tetap Partai 

Komunis Tiongkok Provinsi Zhejiang.
92

 

Menduduki jabatan-jabatan strategis selama karir politik, membuat Xi 

Jinping terus memiliki ambisi yang tinggi. Melihat keadaan Tiongkok yang 

terserang banyak kasus korupsi di setiap elemen pemerintahan, membuat Xi 

Jinping bertekad untuk menggalakkan kampanye anti korupsi sebagai salah 

satu visi kerja agar Tiongkok terbebas dari korupsi dan rakyat pun bisa 

hidup makmur, Visi tersebut ternyata berhasil diterapkan oleh Xi Jinping 

ketika menjabat di beberapa kota provinsi di Tiongkok.  

Tahun 2007, Xi Jinping pun dipanggil oleh partai komunis pusat di 

Beijing, untuk melakukan pembasmian korupsi di salah satu kota Tiongkok 

yaitu Shanghai. 

Kasus korupsi di Shanghai kala itu menjadi salah satu kasus besar 

yang di tangani oleh Xi Jinping. Dalam kasus tersebut, Xi Jinping berhasil 

memberantas korupsi yang melibatkan pemimpin Shanghai kala itu yaitu 

Chen Liangyu. Dengan julukan “Mr Clean” dan programnya yang berhasil 

di Shanghai, hal itu menghantarkan Xi Jinping meraih posisi sebagai Ketua 

Partai Komunis Tiongkok di Shanghai menggantikan yang sebelumnya 

terlibat skandal korupsi.
93

 

Kesuksesan kepemimpian ini juga lah yang akhirnya membuat Xi 

Jinping menjadi pejabat Partai Komunis Tiongkok di tingkat pusat dengan 

menjadi anggota komite tetap dan politburo komite pusat Partai Komunis 

Tiongkok serta menjadi Presiden Sekolah PKT (Partai Komunis Tiongkok) 
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di tahun 2007 hingga tahun 2008. Selanjutnya dari tahun 2008 hingga 2012, 

selain tetap menduduki jabatan yang sama, Xi Jinping pun dipilih untuk 

mendampingi Hu Jintao dan menduduki jabatan sebagai wakil presiden 

Republik Rakyat Tiongkok dan berbagai jabatan tinggi di kemiliteran di 

Tiongkok. 
94

 

Di tahun 2013, Xi Jinping menjadi salah satu kandidat yang 

dicalonkan untuk menggantikan presiden Hu Jintao, selain Xi Jinping ada 

dua kandidat lain kala itu yaitu Le Keqiang (sekarang menjadi Perdana 

Menteri Tiongkok), dan Bo Xilai (Salah satu elite partai komunis), namun 

ternyata para elite partai lebih menyukai Xi Jinping karena programnya 

yang banyak membantu pemberantasan korupsi di Tiongkok dan visi 

strategisnya juga yang sejalan dengan partai komunis. 
95

 

Sehingga pada 14 Maret 2013 menjadi masa keemasan Xi Jinping 

karena diangkat menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok untuk periode 

10 tahun mendatang sekaligus mengambil alih jabatan sebagai Sekretaris 

Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Ketua dari Komisi Militer Pusat serta 

menjadi Ketua dari Tentara Pembebasan Rakyat.
96

 

Menurut sumber diplomatik Amerika Serikat, Xi Jinping merupakan 

orang yang bersifat pragmatis, ambisius dan tegas, hal tersebut terlihat dari 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan militer.
97
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Xi Jinping juga dikenal mempunyai pemikiran yang terbuka terhadap 

dunia barat. Tidak seperti para pendahulunya yang sedikit menjaga jarak. 

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Xi Jinping bahwa ia menyukai 

film-film Hollywood karena di dalam film Hollywood mengandung 

pandangan Amerika terhadap nilai-nilai yang baik dan buruk secara jelas. 

Film favorit dari Xi Jinping sendiri adalah Saving Private Ryan dan The 

Departed, Xi Jinping juga mengatakan merupakan salah satu fans dari film 

Godfather.
98

 

Tahun 1985, Xi Jinping pernah menjadi salah satu utusan Tiongkok 

untuk mengunjungi Iowa Amerika Serikat. Dalam perjalanannya tersebut Xi 

jinping banyak mempelajari mengenai pertanian Amerika. Di tahun 2012, 

ketika mengunjungi AS, Xi Jinping sempat bernostalgia dengan 

mengunjungi Iowa tempat dulu Xi Jinping mendalami ilmu mengenai 

pertanian. 

Keistimewaan dari pemerintahan Xi Jinping ini dibuktikan dengan, ia 

memperistiri seorang Mayor Jenderal yang cukup terkenal bernama Peng 

Liyuan di tahun 1987.
99

 Sebelum menikahi Peng Liyuan, Xi Jinping pernah 

menikah dengan Ke Lingling putri dari Duta Besar Tiongkok untuk Inggris. 

Pernikahan tersebut berlangsung dari tahun 1980 hingga 1982, namun 

pernikahan tersebut kandas akibat Xi jinping yang tidak mau mengikuti 

kemauan Ke Lingling untuk pindah ke Inggris. Dan di tahun 1987, akhirnya 

Xi Jinping menemukan Peng Liyuan dan memperistrinya hingga sekarang. 
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Peng Liyuan menjadi satu-satunya ibu negara yang meraih gelar 

Mayor Jenderal dengan jasa-jasa dalam membantu militer Tiongkok pada 

peristiwa Tiananmen. Peng Liyuan pun menjadi kesayangan Partai Komunis 

sekaligus Rakyat Tiongkok karena sifatnya melambangkan wanita-wanita 

Tiongkok, oleh karena itu Peng Liyuan pun menjadi kesayangan Partai 

Komunis karena dapat memperkuat kedudukan Xi Jinping di mata rakyat 

Tiongkok.  

Dari pernikahan Xi Jinping dan Peng Liyuan ini menghasilkan 

seorang anak perempuan yang diberi nama Xi Mingze. Anak dari presiden 

Tiongkok ini sempat mengeyam pendidikan di Universitas Harvard 

Amerika Serikat. 

Xi Jinping juga merupakan salah satu presiden yang menyukai 

olahraga terutama renang. Ia juga melakukan latihan fisik untuk membuat 

bugar dan sehat. Xi Jinping berpendapat bahwa untuk melakukan kerja yang 

maksimal diperlukan tubuh yang sehat sehingga dapat melakukan apapun 

secara efisien. Xi jinping juga mengatakan bahwa diperlukan keseimbangan 

antara bekerja dan relaksasi.
100
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                                VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

peran Xi Jinping merupakan peran yang sentral sebagai pemimpin. Selain 

sebagai kepala negara Xi Jinping juga mempunyai hak prerogratif dalam 

mengambil keputusan. Dalam menganalisis perannya melalui variabel 

idiosinkratik dapat diketahui bahwa pembentukan karakter Xi Jinping 

memengaruhi pola pikirnya terhadap persepsi sekaligus pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh Xi Jinping sendiri. Pembentukan karakter 

yang paling dominan muncul dalam diri Xi Jinping adalah pragmatis yang 

hampir terlihat di setiap gaya keputusan maupun gaya kepemimpinan. 

Selain itu, pembentukan karakter terkait pemikiran Xi Jinping sebagian 

besar dipengaruhi oleh ayahnya.  

Pemikiran dan gaya kepemimpinan Xi Jinping pun tidak luput dari 

pembelajaran yang diterima dari ayahnya dan juga julukan princelling yang 

menambah daftar pengaruh kepada diri Xi Jinping. Julukan princelling ini 

menimbulkan kepercayaan diri Xi Jinping terhadap ambisi yang dibangun di 

dalam karir politiknya hingga ia bisa menjadi presiden Tiongkok saat ini.  

Selain ayahnya, pengaruh lain yang diterima Xi Jinping berasal dari 

pengalaman hidupnya yang bermacam-macam. Pengalaman tersebut lah 

yang membuat pemikiran Xi Jinping cepat terpengaruh dengan persepsi 



132 
 

ancaman. Penerapan dari konsep persepsi ancaman sendiri dapat terlihat 

dari visi Xi Jinping terkait Tiongkok Dream dan juga terpengaruh dengan 

latar belakang Xi Jinping hingga keyakinan Xi Jinping dalam konfusius. 

Visi tersebut mengedepankan peran militer yang sangat penting untuk 

melindungi kestabilan internal Tiongkok.  

Penerapan visi ini pun dapat dilihat dari konsep kapabilitas militer 

dengan dua indikator yaitu besarnya anggaran dan tingkat modernisasi 

militer. 

Dua variabel tersebut mengacu pada perubahan anggaran pertahanan 

Tiongkok yang tinggi dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Xi 

Jinping untuk memperkuat basis militer Tiongkok. Perubahan kebijakan-

kebijakan tersebut seperti struktur dari Tentara Pembebasan Rakyat.  

Struktur tersebut terdiri dari wilayah militer, doktrin militer hingga 

membentuk departemen baru terkait dengan informasi perang. Semua 

perubahan tersebut didasarkan dengan potensi ancaman yang terus 

meningkat tidak hanya mengenai sengketa wilayah perbatasan dengan 

negara tetangga atau kemerdekaan Taiwan saja, potensi ancaman yang 

dihadapi Tiongkok, namun ada juga potensi ancaman baru terkait dengan 

kejahatan cyber.  

Selain itu sebagai negara dengan pemegang kekuasaan tertinggi 

berada di tangan Partai Komunis, Presiden Xi Jinping mendapat dukungan 

penuh karena visi Tiongkok Dream yang sesuai dengan visi Partai Komunis 

dan  latar belakang keberhasilannya selama ini terutama dalam masalah 

terkait kasus korupsi. Dukungan yang didapat itu pun dimanfaatkan oleh 
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presiden Xi Jinping untuk memberantas kasus korupsi di tubuh militer 

Tiongkok. 

Kebijakan modernisasi militer ini juga menjadi tolak ukur hubungan 

antara pemimpin dengan anggota tentara pembebasan rakyat, dimana semua 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Xi Jinping dianggap sangat efisien dan 

mampu membentuk struktur militer lebih terarah lagi dan tentunya 

mengalami peningkatan.  

Oleh karena itu, pemerintahan Xi Jinping dianggap sebagai 

pemerintahan yang melakukan banyak perubahan terkait militer dengan 

dilakukan secara bertahap hingga 2020. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan diatas sebagai 

tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi 

yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan saran ke 

peneliti selanjutnya. 

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bahan pembelajaran terkait 

peran individu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah negara. 

Pembelajaran ini penting untuk diketahui karena pengaruhnya besar dalam 

sebuah kebijakan yang diterapkan di suatu negara. 

Bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti dengan tema yang sama 

diharapkan bisa lebih baik lagi dan mencari objek yang lebih luas lagi dari 

penelitian ini. Dan diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih banyak 

mencari referensi dari berbagai buku dan jurnal ataupun tulisan ilmiah 

lainnya untuk mendukung penelitian dengan tema yang sama. 
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