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ABSTRAK 

PENGARUH KAPABILITAS MILITER TIONGKOK TERHADAP 

STABILITAS KEAMANAN DI ASIA TIMUR PADA 2013-2017 

Oleh 

RETNO NINGSIH 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh atas kepemilikan kapabilitas militer 

Tiongkok terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur pada tahun 2013-2017. 

Kebangkitan Tiongkok dalam memperkuat pertahanan militer sudah terjadi sejak 

tahun 2000-an, kebangkitan tersebut merupakan upaya peningkatan pertahanan 

Tiongkok karena alasan rendahnya tingkat keamanan di kawasan Asia Timur. 

Namun, tindakan Tiongkok ini dipersepsikan sebagai ancaman bagi negara-negara 

yang berada di Asia Timur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengaruh kepemilikan kekuatan militer Tiongkok terhadap 

stabilitas keamanan di Asia Timur. Penelitian ini menggunakan konsep 

kepentingan nasional, smart power, Dilemma Keamanan dan balance of power. 

Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis 

sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan pertahanan Tiongkok, Military 

Balance 2013-2018, annual report to congress, buku pertahanan, Jurnal 

penelitian, situs web resmi dan sumber berita. Peneliti melihat kapabilitas militer 

yang dimiliki Tiongkok berdasarkan tiga indikator yaitu modernisasi persenjataan, 

anggaran belanja militer, dan jumlah pasukan militer. Berdasarkan hasil 

penelitian, peningkatan kapabilitas militer Tiongkok pada tahun 2013-2017 telah 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda bagi negara-negara di Asia Timur. 

Terdapat beberapa negara yang merasa khawatir dan juga terdapat negara yang 

tidak merasa dirugikan atas tindakan Tiongkok. Berdasarkan data anggaran 

negara-negara Asia Timur pada tahun 2013-2017 memperlihatkan adanya 

perbedaan anggaran antarnegara yang cukup jauh. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kapabilitas militer yang dimiliki masing-masing negara Asia 

Timur menjadi penyebab sulit terciptanya keberhasilan stabilitas keamanan 

kawasan Asia Timur. 

 

KATA KUNCI: Kapabilitas Militer Tiongkok, Stabilitas Keamanan, Dilemma 

Keamanan, Asia Timur. 

  



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

THE IMPACT OF TIONGKOK’S MILITARY CAPABILITY TO SECURITY 

STABILITY IN EAST ASIA 2013-2017 

By 

RETNO NINGSIH 

 

This research explains about the influence of increasing China’s military 

capability towards security stability in East Asia 2013-2017. The rise of China’s 

military defense has occurred since 2000s, the rise of military defense is an effort 

for China’s defense forces regarding the low level of regional security in East 

Asia. However, this action is perceived as threat by other countries in East Asia. 

Therefore, this research has purposes to describe the influence of China’s military 

forces in East Asia. This research uses national interest, smart power, security 

dilemma and balance of power. The researcher used qualitative research method 

and sources of secondary data type that obtained from China’s defense reports, 

Military Balance 2013-2017, defense white paper, annual report to congress, 

research journals, official website, and news. Researchers see China’s military 

capability based on three indicators that is modernization of weapon, military 

budget, and man power. Based on research result, the increase of China’s 

military capability in 2013-2017 exhibits difference impact in East Asia countries. 

There are some countries are worried and also countries which are not harmed 

by China’s actions. Based on data of military budget from East Asian countries in 

2013-2017, it shows a far enough difference of military budget among countries. 

Because of that, the conclusion of this research is military capability in each East 

Asian countries become a purpose for creating successful of security stability in 

regional East Asia. 

 

KEY WORDS: China’s military capability, security stability, security dilemma, 

East Asia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PENGARUH KAPABILITAS MILITER TIONGKOK TERHADAP 

STABILITAS KEAMANAN DI ASIA TIMUR PADA 2013 - 2017 

 

Oleh 

 

Retno Ningsih 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL  

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  

 

 

 
 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG  

2019 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Nama lengkap penulis Retno Ningsih. Lahir di Gisting 

pada tanggal 23 Januari 1998 sebagai anak ketiga dari tiga 

bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sujalal dan Ibu 

Poniyem. Pendidikan Formal yang penulis tempuh 

dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Simpangkanan 

pada tahun 2003-2009, kemudian penulis menyelesaikan 

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sumberejo pada tahun 2009-2012, 

dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sumberejo pada tahun 2012-2015. 

Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan terdaftar 

sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bulan Juli-Agustus 

2018 penulis mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan magang atau 

Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Kerja Sama 

Ekonomi ASEAN. 

  



 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada Maha Kuasa Allah SWT yang telah 

memberikan ridho-Nya atas terciptanya karya ini dan semua orang-orang yang 

kusayangi yaitu: 

 

  Kedua orang tuaku 

Bapak Sujalal dan Ibu Poniyem 

Terima kasih kepada Bapak dan Mamak yang selalu memberikan dukungan, do’a, 

pengorbanan, cinta dan kasih sayangnya untuk saya. Karya ini merupakan hasil 

dari bantuan berupa dukungan dan do’a yang selalui diberikan untuk saya. Bapak 

dan Mamak merupakan salah satu penyemangat terbesar saya untuk 

menyelesaikan karya ini. 

 

Kedua kakak kandungku 

Ninuk Sunindar dan Digo Trisnandar 

Terima kasih kepada kedua kakakku yang selalu memberikan dukungannya 

berupa do’a dan materil untuk membantu saya menyelesaikan karya ini. Terima 

kasih juga untuk Kasih sayang dan pengorbanan dalam memprioritaskan saya. 

 

Sahabat dan teman-temanku 

Terima kasih telah menjadi sahabat dan teman saya yang sudah banyak membantu 

untuk menyelesaikan karya ini dengan suka, duka, canda, tawa, bahagia, dan 

tangis yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari 

kenangan dalam hidup saya. 

 

Serta Almamaterku: 

Universitas Lampung 

Yang telah memberiku banyak pengalaman hidup dan pengetahuan selama aku 

belajar di Jurusan Hubungan Internasional. 

 



 

 

 

SAN WACANA 

 

 

 

 
 

Alhamdulillahirabil’alamin, puji syukur saya panjatkan atas keridhoan 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Pengaruh Peningkatan 

Kapabilitas Militer Tiongkok Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur 

2013-2017”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan sebagai bentuk keterbatasan 

kemampuan penulis untuk bisa belajar lebih baik lagi kedepannya. Dalam 

penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Kuasa, atas segala ridho dan karunia-Nya yang sudah 

memberikan kemudahan dalam penyelesaian karya ini dan kebahagiaan yang 

diberikan membuat penulis selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi di 

kehidupan ini. 

2.  Kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak Sujalal dan Ibu Poniyem yang 

selama ini telah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moril maupun 

materil, perhatian, dan segala do’a yang dipanjatkan untuk kemudahan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan yang 

sudah engkau lakukan untuk anak-anakmu terutama kepada saya, semoga 

semua pengorbanan itu akan terbayar dengan kebahagiaan kelak. Semangatmu 

dalam mendukungku menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan karya ini. 

Terima kasih sudah membesarkanku dengan rasa sayang dan ketulusanmu, 

semoga enok bisa membahagiakan Bapak dan Mamak. Love you so much  



3. Kepada kedua kakak kandungku yaitu Ninuk Sunindar, Digo Trisnandar dan 

kakak iparku Dwi Desiana yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan 

pertolongan jika penulis kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih 

juga kepada keponakan-keponakan yaitu Galuh Setia Ayu, Muhammad Rega, 

Lingga Kaendra, dan Bhanu Kaendra yang selalu menghibur penulis dengan 

segala kelucuannya. 

4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan saran 

masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bang Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku Pembimbing Kedua yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, dorongan, 

dan saran masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Agus Hadiawan M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran masukan kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Bapak Agus yang telah 

membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik. 

9. Kepada seluruh dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang selama 

masa perkuliahan ini telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang 

bermanfaat. Terimakasih juga kepada staf Jurusan Hubungan Internasional 

yang telah banyak membantu menyelesaikan urusan dalam penyelesaian studi 

penulis. 

10. Kepada Sri Mulyaningsih alias Uni yang telah tulus menjadi sahabat terbaik 

dan tersayang sejak masa kecil sampai detik ini yang selalu membantu, 

mendukung, menyemangati, menemani saat suka maupun duka, serta 

menghibur dengan segala kerecehannya. Terimakasih juga sudah menjadi 

sahabat seperjuangan dalam meraih cita-cita kita sampai saat ini. 

 



11. Kepada Wita Nurmela sebagai sahabat perjuanganku sejak awal perkuliahan 

sampai akhir perkuliahan yang selalu menjadi partner dalam menyelesaikan 

tugas-tugas kuliah dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi 

sahabat yang selalu menyayangi, menyemangati, menemani dengan setia dan 

segala bantuanmu dalam perjuangan bersama kita untuk mencapai gelar 

S.Hub.Int. 

12. Kepada sahabat-sahabatku tercintah micin lovers dan pantat-pantat semok yang 

selalu menemani serta menghibur enok dalam suka maupun duka. Terimakasih 

untuk selama perkuliahan ini yang selalu membantu dalam penyelesaian tugas 

maupun penyelesaian skripsi yaitu Giofanni, Veronika, Retno Widiarti, 

Anindya, Eva Pitaloka, Aprilia Adhani, Regiana, dan Savira. Terimakasih 

sudah menjadi bagian dari cerita kenangan yang tidak pernah akan saya 

lupakan. Satu lagi, terimakasih sudah menjadi subscriber pertama di channel 

youtube Retno Elnin (love u). 

13. Kepada Firda Amalia, Susi Riyanti, dan Dwi Lestari yang menjadi sahabat 

enok sejak SMA sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dalam 

pencapaian saya. Semoga tetap menjadi sahabat yang selalu memberikan 

dukungan dan menemani satu sama lain sampai tua nanti. 

14. Seluruh teman-teman tersayang Jurusan Hubungan Internasional angkatan 

2015 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih sudah menjadi 

bagian dari cerita kenangan semasa perkuliahan. 

15. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah 

SWT yang akan membalas kebaikan kalian semua. 

 

Bandar Lampung, 18 Mei 2019 

Penulis, 

 

Retno Ningsih 

  



 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

“What we plan for the future don’t need to showed off, because a great result will 

rise up by itself” 

-Retno Ningsih 

 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 
 
 
 
  

DAFTAR ISI  .........................................................................................................  i 

DAFTAR TABEL  ..............................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................  iv 

DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................  v 

 

 I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 10 

1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 10 

1.4. Kegunaan Penelitian ............................................................................... 11 

1.5.   Manfaat Penelitian  .................................................................................. 11 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 12 

2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 12 

2.2. Landasan Konseptual ............................................................................. 19 

2.2.1. Smart Power .................................................................................... 19 

2.2.2. National Interest ............................................................................. 22 

2.2.3. Security dilemma ............................................................................. 25 

2.2.4. Balance of Power ............................................................................ 27 

2.3. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 30 

 

 III. METODE PENELITIAN ........................................................................... 32 

3.1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 32 

3.2. Fokus Penelitian ..................................................................................... 34 

3.3. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 34 

3.4. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 35 

3.5. Teknik Analisis Data .............................................................................. 36 



ii 
 

 IV. GAMBARAN UMUM ................................................................................. 38 

4.1. Kondisi Kawasan Asia Timur ................................................................ 38 

4.2. Profil Negara Tiongkok .......................................................................... 44 

4.2.1. Keadaan Ekonomi Tiongkok........................................................... 47 

4.2.2. Intensitas Konflik Tiongkok di Asia Timur .................................... 50 

4.2.3. Kapabilitas Militer Tiongkok .......................................................... 54 

 

 V. HASIL DAN PEMBASAHAN ..................................................................... 59 

5.1. Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok ................................................. 59 

5.1.1. Analisis Strategi Kepemilikan Kapabilitas Militer Tiongkok ......... 71 

5.2. Pengaruh Kapabilitas Militer Tiongkok Terhadap Stabilitas 

 Keamanan di Asia Timur Tahun 2013-2017 ............................................. 75 

5.2.1. Pengaruh Terhadap Jepang, Taiwan dan Korea Selatan ................. 75 

5.2.2. Pengaruh Terhadap Korea Utara dan Mongolia.............................. 79 

      5.3.    Analisis Pengaruh Kapabilitas Militer Tiongkok Terhadap Stabilitas 

Keamanan Asia Timur .............................................................................. 81 

 

 VI. PENUTUP .................................................................................................... 88 

6.1. Kesimpulan ............................................................................................. 88 

6.2. Saran ....................................................................................................... 90 

 

DAFTAR PUSTAKA   

 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

Tabel         Halaman 

 

Tabel 1.1 Data Pengeluaran Militer Asia Timur 2005-2013  ..........................  6 

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu  ..................................................  17 

Tabel 4.1 Data Populasi Negara-negara di Asia Timur  ................................ 40 

Tabel 4.4 Jumlah Kekuatan Militer People’s Liberation Army Tiongkok  ...  55 

Tabel 4.5 Data Kekuatan Roket Tiongkok Tahun 2017  ............................... 56 

Tabel 5.1 Kapabilitas Militer Tiongkok Tahun 2013-2017  .......................... 62 

Tabel 5.2 Aktifitas Latihan Militer Tiongkok Tahun 2013-2016  ................. 69 

Tabel 5.3 Data Pengeluaran Pertahanan Militer Negara-negara Asia Timur 

Tahun 2013-2017  .......................................................................... 84 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

         Halaman 

 

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Anggaran Belanja Militer Asia Timur         

2005 - 2013 .....................................................................................  4 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  ....................................................................   31 

Gambar 4.2 Peta Kawasan Asia Timur .............................................................. 39 

Gambar 4.2 Grafik Pengeluaran Pertahanan Militer Asia Timur tahun 2012  .. 42 

Gambar 4.3 Peta Wilayah Negara Tiongkok  .................................................... 44 

Gambar 4.4 Grafik Produk Domestik Bruto Tiongkok tahun 2013-2017  ........ 49 

Gambar 4.5 Peta Penempatan Kekuatan Militer Tiongkok Tahun 2012  .......... 57 

Gambar 5.1 Grafik Pengeluaran Belanja Militer Tiongkok Tahun 2013-2017  61 

 

 

 

 

  



v 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

 

ALUTSISTA  : Alat utama sistem pertahanan 

AS   : Amerika Serikat 

CCP   : Chinese Communist Party 

CMC   : Central Military Commission 

ICBM   : Intercontinental Ballistic Missile 

IRBM   : Intermediate Range Ballistic Missile 

JASDF   : Japan Air Self Defense Force 

LCS   : Laut Cina Selatan 

MRBM  : Medium Range Ballistic Missile 

MDGs   : Millenium Development Goals 

PBB   : Perserikatan Bangsa-Bangsa 

PDB   : Produk Domestik Bruto 

PLA   : People’s Liberation Army 

PLAAF  : People’s Liberation Army Air Force 

PLAN   : People’s Liberation Army Navy 

PLARF  : People’s Liberation Army Rocket Force 

RRC   : Republik Rakyat Cina 

SIPRI   : Stockholm International Peace Research Institute 

SLOCs   : Sea Lanes of Communication 

SRBM   : Short Range Ballistic Missile 

THAAD  : Terminal High Altitude Area Defense 

UNROCA  : United Nations Register of Conventional Arms 



 

 

 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Keamanan merupakan aspek terpenting yang perlu diperhatikan oleh 

setiap negara, hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencapai kepentingan 

nasional berupa perlindungan negara.
1
 Upaya tersebut banyak dilakukan oleh 

beberapa negara dengan cara meningkatkan kapabilitas militernya. Menurut 

Angkatan Pertahanan Australia, kapabilitas militer adalah kemampuan untuk 

mencapai tujuan dalam lingkungan operasi tertentu yang mencakup jumlah dan 

kecanggihan teknologi persenjataan, anggaran belanja militer, dan jumlah pasukan 

militer.
2
 Namun, peningkatan kapabilitas militer dapat dipersepsikan berbeda 

yakni dapat dipandang memberikan dampak negatif oleh negara-negara lain. 

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh suatu negara dapat 

menyebabkan ketegangan pada stabilitas keamanan regional.
3
 Stabilitas keamanan 

adalah keseimbangan atau ketetapan dalam suatu pertahanan untuk melindungi 

                                                           
1
 Said, Budiman Djoko. 2013. Redefinisi Keamanan, Dokumentasi Keamanan Nasional, 

Kepentingan Nasional dan Strategi Nasional. Diakses dalam http://www.fkpmar.org/redefinisi-

keamanan-dokumentasi-keamanan-nasional-kepentingan-nasionak-dan-strategi-nasional/ pada 04 

Desember 2018 pukul 19.37 
2
 Hinge, Alan. 2000. Principles, Problems and Prospects: Introducing Repertoire of Missions 

(ROMINS) a Practical Path to Australian Defence Preparedness. Canberra: Australia 

Defence.Studies Centre. 
3
 Fasisaka, Idin dkk. Faktor-faktor yang mendorong Pakistan untuk mendorong kerjasama militer 

dengan Rusia pada tahun 2010-2014. Universitas Udayana. Hlm 1 

http://www.fkpmar.org/redefinisi-keamanan-dokumentasi-keamanan-nasional-kepentingan-nasionak-dan-strategi-nasional/
http://www.fkpmar.org/redefinisi-keamanan-dokumentasi-keamanan-nasional-kepentingan-nasionak-dan-strategi-nasional/


2 
 

keamanan nasional, regional, maupun internasional dari suatu ancaman.
4
 Ketika 

terdapat satu negara yang meningkatkan kekuatan militernya di suatu kawasan 

dapat mempengaruhi stabilitas keamanan regionalnya seperti upaya untuk 

meningkatkan kekuatan militernya juga. Kondisi stabilitas keamanan yang kurang 

stabil dapat menimbulkan situasi dilema keamanan bagi negara-negara 

disekitarnya.
5
 

Menurut peneliti, salah satu kawasan yang memiliki tingkat ketegangan 

antarnegara yang disebabkan oleh peningkatan kapabilitas militer telah dialami 

oleh kawasan Asia Timur. Secara geografis, Asia Timur merupakan salah satu 

kawasan yang cukup besar yakni memiliki luas 11.560.456 Km
2
 yang mendiami 

sekitar 25% dari wilayah benua Asia.
6
 Terdapat enam negara yang berada di 

kawasan tersebut yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, 

dan Mongolia. Beberapa dari negara-negara tersebut telah memiliki eksistensi di 

dunia internasional, namun masih terdapat perselisihan antarnegara di kawasan 

tersebut yang dapat menimbulkan kondisi keamanan kurang stabil. 

Pasca perang dingin kondisi internasional menjadi tidak stabil dan hal ini 

memberikan pengaruh terhadap kawasan Asia Timur. Kondisi kawasan yang juga 

tidak stabil telah mengarahkan perhatian negara-negara Asia Timur untuk melihat 

kondisi kawasan yang dapat menjadi sumber ancaman. Dinamika keamanan 

kawasan Asia Timur membuat negara-negara yang berada di kawasan tersebut 

                                                           
4
 Tjarsono, Idjang. Strategi Keamanan Dalam Paradigma Realis. Repository University of Riau. 

Diakses dalam https://repository.unri.ac.id/  pada 29 Januari 2019 pukul 22.58 
5
 Fasisaka, Idin dkk. Loc. Cit. 

6
 Eastern Asia Population. Diakses dalam http://www.worldometers.info/world-population/eastern-

asia-population/ pada 25 Maret  2019 pukul 23.07 

https://repository.unri.ac.id/
http://www.worldometers.info/world-population/eastern-asia-population/
http://www.worldometers.info/world-population/eastern-asia-population/
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berupaya untuk memperkuat pertahanan negara dengan meningkatkan kekuatan 

militer.
7
 

Kondisi kawasan Asia Timur dikatakan kurang stabil karena kawasan ini 

memiliki pola hubungan enmity antarnegara. Menurut Barry Buzan, enmity 

merupakan suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan 

rasa takut satu sama lain. Pola hubungan ini menciptakan kontruksi sosial 

antarnegara yang dapat memunculkan permusuhan.
8
 Jika dilihat dari hubungan 

negara-negara Asia Timur memiliki tingkat permusuhan lebih tinggi daripada 

persahabatan antarnegara. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai konflik yang 

terjadi antarnegara di kawasan Asia Timur. 

Terdapat beberapa contoh konflik negara-negara Asia Timur yang menjadi 

salah satu faktor penyebab melemahnya stabilitas keamanan kawasan. Kondisi 

geografis yang berdekatan memicu terjadinya beberapa perebutan sengketa yakni 

saling mengklaim batas wilayah. Beberapa contoh perebutan sengketa di Asia 

Timur seperti perebutan Pulau Senkaku yang melibatkan Tiongkok dan Jepang, 

perebutan Pulau Dokdo yang melibatkan Korea Selatan dan Jepang.
9
 Terdapat 

juga tindakan satu negara yang membuat kondisi ketegangan semakin meningkat 

                                                           
7
  Syahrin. M Najeri. 2015. Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Implikasinya Terhadap 

Program Pengembangan Senjata Nuklir. Tesis: Universitas Gadjah Mada. Hlm 1-2 
8
 Buzan, Barry. 2003. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge 

Studies in International Relations. Hlm 53 
9
The Washington Post. Diakses dalam https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2018/04/17/why-japan-is-making-a-big-fuss-over-tiny-islands-4-things-to-

know/?noredirect=on&utm_term=.6be04142379b pada 12 Febuari 2019 pukul 19.24 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/17/why-japan-is-making-a-big-fuss-over-tiny-islands-4-things-to-know/?noredirect=on&utm_term=.6be04142379b
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/17/why-japan-is-making-a-big-fuss-over-tiny-islands-4-things-to-know/?noredirect=on&utm_term=.6be04142379b
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/17/why-japan-is-making-a-big-fuss-over-tiny-islands-4-things-to-know/?noredirect=on&utm_term=.6be04142379b
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di Asia Timur yakni pengembangan nuklir Korea Utara yang banyak mendapat 

kecaman dari beberapa negara.
10

 

Konflik-konflik yang terjadi di Asia Timur telah membuktikan bahwa 

kawasan tersebut memiliki sikap skeptisisme dan tingkat kecurigaan yang cukup 

tinggi.
11

 Kondisi tersebut sebagai alasan negara-negara Asia Timur untuk 

memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari negara lain. 

Peningkatan kapabilitas militer negara-negara Asia Timur dapat dilihat dari total 

pengeluaran anggaran belanja militernya yang terlihat jelas mengalami 

peningkatan. Berikut ini adalah grafik peningkatan total pengerluaran anggaran 

belanja militer kawasan Asia Timur: 

 

Sumber : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
12

 

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Pengeluaran Anggaran Belanja Militer 

Asia Timur 2005-2013 (Dalam US$ Miliar) 

                                                           
10

 Killalea, Debra. 2017. North Korea nuclear war: Why chances of conflict are higher than ever. 

News. Diakses dalam https://www.news.com.au/technology/innovation/north-korea-nuclear-war-

why-chances-of-conflict-are-higher-than-ever/news-story/db61c14e7ba569c34dd84d4eff873449 

pada 30 Januari 2019 pukul 15.10 
11

 Syahrin, M Najerin. 2018. Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas 

Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara. Intermestic: Journal of International Studies. Hlm 15 
12

 Military Expenditure by Region in constant US dollars. Diakses dalam  

https://www.sipri.org/sites/default/files/4_Data%20for%20world%20regions%20from%201988%

E2%80%932017.pdf pada 21 Januari 2019 pukul 07.53 
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https://www.news.com.au/technology/innovation/north-korea-nuclear-war-why-chances-of-conflict-are-higher-than-ever/news-story/db61c14e7ba569c34dd84d4eff873449
https://www.sipri.org/sites/default/files/4_Data%20for%20world%20regions%20from%201988%E2%80%932017.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/4_Data%20for%20world%20regions%20from%201988%E2%80%932017.pdf
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Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jelas peningkatan pengeluaran 

belanja militer kawasan Asia Timur. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari total 

pengeluaran belanja militer yakni tahun 2005 sebesar US$ 157 miliar, tahun 2006 

senilai US$ 169 miliar, tahun 2007 senilai US$ 181 miliar, tahun 2008 senilai 

US$ 192 miliar, tahun 2009 senilai US$ 218 miliar, tahun 2010 senilai US$ 224 

miliar, tahun 2011 senilai US$ 236 miliar, tahun 2012 senilai US$ 250 miliar, dan 

di tahun 2013 sudah mencapai US$ 265 miliar. Asia Timur mengalami 

peningkatan anggaran belanja militer sekitar 68% selama delapan tahun dari 2005 

sampai 2013, dan selisih anggaran antartahun rata-rata US$ 14 miliar. 

Peningkatan ini terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 2014 

sebesar US$ 281 miliar, hingga di tahun 2017 total anggaran militer sudah 

meningkat menjadi US$ 322 miliar. 

Total pengeluaran dana belanja militer Asia Timur merupakan hasil 

penjumlahan dari anggaran lima negara di kawasan tersebut, namun terdapat 

perbedaan atau kesenjangan anggaran militer yang cukup jauh antarnegara. 

Berikut ini adalah data pengeluaran anggaran belanja militer negara-negara di 

Asia Timur: 
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Tabel 1.1 Data Pengeluaran Militer Asia Timur 2005-2013  

(Dalam US$ Miliar) 

 

Tahun Tiongkok Jepang 
Korea 

Selatan 

Korea 

Utara
13

 
Mongolia Taiwan 

2005 76,606 46,216 25,165  - 0,46 9,036 

2006 88,503 45,427 26,072 -  0,56 8,669 

2007 99,027 45,034 27,253  - 0,74 9,173 

2008 108,457 44,601 29,035  - 0,69 9,340 

2009 131,353 45,436 30,861 - 0,45 10,06 

2010 138,028 45,595 31,117 - 0,57 9,508 

2011 149,022 46,209 31,544 - 0,77 9,598 

2012 161,797 45,653 32,374 - 0,94 9,936 

2013 176,860 45,459 33,157 - 0,88 9,384 

 

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
 14

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat peningkatan anggaran belanja 

militer terjadi hampir di semua negara Asia Timur. Namun Jepang, Mongolia, dan 

Taiwan sempat mengalami penurunan pengeluaran belanja militer. Terdapat 

kesenjangan pengeluaran antarnegara yang jauh seperti Tiongkok dengan negara-

negara lainnya. Peningkatan yang dilakukan semua negara Asia Timur dengan 

menghabiskan anggaran belanja militer merupakan upaya untuk memperkuat 

pertahanan negara masing-masing. Kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara 

tidak hanya dilihat dari jumlah persenjataan dan anggaran belanja militernya, 

faktor lain yang juga mempengaruhi kapabilitas militer suatu negara adalah total 

populasi dan luas wilayah suatu negara. 

                                                           
13

 Data Korea Utara tidak tersedia di SIPRI karena negara dengan ideology komunis tersebut 

menutup diri dari dunia internasional dan membatasi data informasi yang di keluarkan. Diakses 

dalam https://m.jitunews.com/read/64261/ pada 13 Mei 2019 pukul 08.50 
14

 Military Expenditure by Country. Diakses dalam  

https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E

2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf  pada 21 Januari 2019 pukul 

09.06 

https://m.jitunews.com/read/64261/
https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf
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Salah satu negara yang terlihat meningkatkan kekuatan militernya beberapa tahun 

terakhir di Asia Timur adalah Tiongkok, hal tersebut dapat di lihat dari total 

anggaran belanja militer yang besar. 

Tiongkok mengalami peningkatan anggaran militer dari tahun 2005-2013 

dengan kesenjangan anggaran rata-rata diatas US$ 10 miliar.  Sebelumnya 

Tiongkok sudah mengalami peningkatan anggaran belanja militer sejak tahun 

2001 dan sejak saat itu juga anggaran militernya mulai melebihi negara Asia 

Timur lainnya.
15

 Tahun 2013 merupakan awal baru Tiongkok dengan 

kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Dua periode sebelum tahun 2013 Tiongkok 

telah dipimpin oleh Presiden Hu Jintao. Kepemimpinan Hu Jintao dapat 

membawa Tiongkok mengalami kemajuan baik secara ekonomi maupun militer, 

dalam bidang militer terlihat pada pengeluaran anggaran belanja militer yang 

besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
16

 

Presiden Xi telah membawa visi Tiongkok Dream untuk menjalankan 

kebijakannya. Visi tersebut memiliki tujuan untuk membangun Tiongkok menjadi 

negara modern yang kuat baik secara ekonomi maupun militer.
17

 Pada 

kepemimpinan Xi Jinping ini Tiongkok juga mengalami peningkatan anggaran 

belanja militer, artinya secara tidak langsung Xi Jinping telah melanjutkan 

kebijakan-kebijakan dari pemerintahan sebelumnya khususnya di bidang militer. 

                                                           
15

 Satris, Rezki. 2015. Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari 

Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin. Hlm 4 
16

 Ohta, Hiroshi. Global Governance and China: The Hu Jintao Era and Governance of 

International Public Goods. Diakses dalam  

https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/china/160408_Hiroshi_Ohta.pdf pada 30 Maret 2019 

pukul 12.36 
17

 Nufus, Hayati. 2014. China Dream: Nasional Tiongkok Melintasi Batas Dalam Pembangunan 

Tiongkok. Peneliti Pusat Penelitiann Politik, LIPI. Hlm 44 

https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/china/160408_Hiroshi_Ohta.pdf
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Selain itu, terdapat kebijakan militer lainnya di era ini seperti latihan militer 

berskala besar, pembangunan pangkalan militer, dan modernisasi persenjataan.
18

 

Modernisasi persenjataan militer Tiongkok merupakan salah satu 

kebijakan yang menjadi perhatian negara-negara disekitarnya. Beberapa contoh 

modernisasi persenjataan militer yang dilakukan Tiongkok adalah pesawat jet 

tempur generasi ke-5, Liaoning CV-16 tipe 001
19

, dan peluncuran senjata peluru 

kendali balistik antar benua (ICBM) berbasis silo.
20

 Peningkatan anggaran militer 

Tiongkok tentunya juga meningkatkan Alat Utama Sistem Pertahanan 

(ALUTSISTA). Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya 

Presiden Xi dalam menjadikan Tiongkok sebagai negara yang kuat dalam bidang 

militer. Namun, jika dilihat dari beberapa modernisasi persenjataan yang 

dilakukan Presiden Xi telah difokuskan pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut.  

Tindakan Tiongkok tersebut merupakan salah satu bentuk upaya 

pertahanan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, hal ini 

dapat dipersepsikan oleh negara-negara disekitar Tiongkok yang berada di satu 

kawasan sebagai bentuk ancaman. Adanya ketegangan antarnegara Asia Timur 

terjadi ketika negara lain merespon setiap negara yang melakukan pengembangan 

pertahanan. Hal ini akan memunculkan rasa kekhawatiran dan sikap saling curiga 

antarnegara yang menjadikan dilemma keamanan pada masing-masing negara. 

                                                           
18

 Krishnan, Ananth. 2017.Exhibition on Xi Jinping’s 5 years shows China’s military might, skips 

India. Diakses dalam https://www.indiatoday.in/world/story/exhibition-on-xi-jinping-chinese-

communist-party-beijing-military-might-india-1063917-2017-10-13 pada 21 Januari 2019 pukul 

21.34 
19

 Liaoning merupakan kapal induk pertama Tiongkok dengan bermuatan 50.000 yang mampu 

membawa 24 pesawat tempur tipe J-15 dan 17 helikopter tipe Ka-28. Informasi ini dimuat dari 

Annual Report to Congress 2014 : Military and Security Development Involving the PRC 2014. 

Hlm 23 
20

 Ibid. Diakses pada 22 Januari 2019 pukul 18.29 

https://www.indiatoday.in/world/story/exhibition-on-xi-jinping-chinese-communist-party-beijing-military-might-india-1063917-2017-10-13
https://www.indiatoday.in/world/story/exhibition-on-xi-jinping-chinese-communist-party-beijing-military-might-india-1063917-2017-10-13
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Kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok dianggap telah menimbulkan 

ketegangan di kawasan Asia Timur. Hal ini dibuktikan pada tahun 2005 kondisi 

kawasan menjadi kurang stabil sehingga beberapa negara Asia Timur berupaya 

membuat pertahanan untuk menghadapi Tiongkok. Seperti yang dilakukan oleh 

Jepang yang menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Amerika 

Serikat, tindakan Jepang tersebut sebagai upaya pertahanannya dengan 

menjadikan AS sebagai payung pertahanan.
21

 Berdasarkan tindakan pertahanan 

Tiongkok yang menimbulkan dinamika keamanan menjadi tidak stabil, menurut 

peneliti isu ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti akan 

membahas tentang pengaruh yang diberikan Tiongkok karena adanya peningkatan 

kapabilitas militer terhadap keamanan di Asia Timur khususnya pada lima tahun 

awal kepemimpinan Xi Jinping yakni 2013-2017. 

 

 

  

                                                           
21

 Sinaga, Obsatar. Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Pembangunan Kapabilitas 

Militer China dan Korea Utara. Universitas Padjajaran. Hlm 2 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Ketidakstabilan pada kondisi keamanan di Asia Timur membuat negara-

negara memperkuat pertahanan negaranya. Tiongkok merupakan salah satu negara 

Asia Timur yang memperkuat pertahanan dengan meningkatkan kapabilitas 

militer. Dalam beberapa tahun ini Tiongkok meningkatkan kekuatan militernya 

secara terus-menerus di setiap tahunnya. Terutama di tahun 2013-2017 yang 

merupakan lima tahun awal kepemimpinan Presiden Xi Jinping anggaran belanja 

militernya telah meningkat drastis. Namun, negara-negara tetangga Tiongkok 

yang berada di kawasan Asia Timur mempersepsikan kebijakan Tiongkok sebagai 

ancaman. Berdasarkan dari penyataan di atas, peneliti melihat isu ini menarik 

untuk dikaji. Oleh karena itu, peneliti telah menentukan rumusan masalah yaitu 

Bagaimana pengaruh kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok terhadap 

stabilitas keamanan di Asia Timur pada 2013-2017? 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis strategi kekuatan militer Tiongkok dalam memperkuat 

pertahanan negara pada tahun 2013-2017. 

2) Menganalisis pengaruh kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok 

terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur pada tahun 2013-2017. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yang terbagi menjadi dua 

yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis:  

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan 

pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

untuk kajian Keamanan Internasional dan dapat menjadi bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi 

pihak atau penelitian selanjutnya yang memerlukan informasi 

mengenai kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok pada 2013-

2017. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya yang memerlukan data dan informasi mengenai 

pengaruh kapabilitas militer Tiongkok terhadap stabilitas keamanan Asia 

Timur pada tahun 2013-2017. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh kepemilikan kapabilitas militer 

Tiongkok terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan literature review sebagai bahan bacaan, informasi, dan 

acuan yang berkaitan dan mempunyai tema hampir sama dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian pada Tesis tahun 2011 dari Aldrin Erwinsyah, seorang 

mahasiswa S2 di Departement Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas 

Indonesia. Penelitian Aldrin berjudul Pengaruh Modernisasi Militer China 

Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Penelitian tersebut berfokus 

pada Upaya Amerika Serikat dalam menghadapi modernisasi militer Tiongkok 

dan dampak modernisasi tersebut terhadap politik luar negeri Amerika Serikat. 

Aldrin melihat strategi Tiongkok dan berhipotesa bahwa Amerika Serikat 

mengambil kebijakan engagement dan enlargement di Asia Pasifik. 
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Penelitian tersebut menganalisis menggunakan pendekatan realism dalam 

offensive and defensive, serta menggunakan metode penelitian kualitatif yakni 

lebih tepatnya deskriptif analistis. Dalam tulisan tersebut memaparkan stategi 

global Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok. Strategi tersebut yaitu 

menahan ekspansi komunisme dan Uni Soviet, kekuatan nuklir dan konvensional, 

memberi bantuan ekonomi juga militer kepada sekutu Amerika Serikat yang turut 

membantu ekspansi Uni Soviet tersebut, serta mendukung perluasan sistem 

pemerintahan yang demokratis. Strategi lain yang dijalankan Amerika Serikat 

adalah dengan melakukan kerja sama regional di kawasan Asia Timur terutama 

dengan Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, upaya yang dilakukan Amerika 

Serikat untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok dengan tetap 

menghadirkan pasukan AS di Asia Timur berdasarkan dukungan dari Jepang dan 

Korea Selatan. 

Kedua, peneliti menggunakan Tesis pada tahun 2012 dari Akbar Rayyan 

Subekti, seorang mahasiswa S2 di Department Ilmu Hubungan Internasional pada 

Universitas Indonesia. Penelitian tersebut berjudul Peningkatan Kapabilitas 

Militer China dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional Indonesia. 

Penelitian Akbar berfokus pada pengaruh dan dampak peningkatan kapabilitas 

militer Tiongkok terhadap keamanan nasional Indonesia. Akbar menganalisis 

dinamika persenjataan di Indonesia berdasarkan kategori 7 senjata konvensional 

United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA), serta hanya 

membatasi Alutsista di dua bidang yakni laut dan udara. 
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Penelitian tersebut menggunakan dua konsep yakni pertama Balance of Threat 

dari Stephen M. Waltz untuk mengidentifikasi sebuah negara dapat mengancam 

negara lain atau tidak, kedua menggunakan konsep Arms Dynamic dari Barry 

Buzan untuk melihat dampak peningkatan kapabilitas militer Tiongkok terhadap 

Indonesia. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

menekankan pada paradigma positivistic sebagai dasar penelitian. Akbar juga 

melakukan analisis dengan membandingkan force to force Alutsista pada tahun 

2002 dan 2011, serta menganalisis dinamika persenjataan Indonesia dengan 

Tiongkok. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia 

memiliki magnitude yang cukup rendah dari Tiongkok dengan hasil perbandingan 

1 : 1213, Indonesia juga memiliki tingkat awareness yang rendah terhadap 

Tiongkok. Penulis juga menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami Arms 

Reduction, hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki missile defense yang 

dapat dikategorikan absolute weapon dengan indeks tertinggi. Peningkatan 

kapabilitas militer Tiongkok terutama pada sektor maritim menimbulkan 

kekhawatiran akan potensi ancaman dari Tiongkok. 

Ketiga, peneliti menggunakan Jurnal penelitian pada tahun 2015 dari 

Rezki Satris dengan judul Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer  China 

sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. Penelitian 

tersebut berfokus pada penyebab adanya peningkatan kapabilitas militer Tiongkok 

yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yakni deskriptif analisis dan menggunakan konsep security dilemma dari 

John Herz. 
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Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer Tiongkok 

berdampak dalam menimbulkan berbagai security dilemma di Asia Pasifik. 

Kebijakan Tiongkok dalam meningkatkan kekuatan militernya karena 

adanya asumsi kekhawatiran terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik 

terutama Jepang. Menjadikan sistem pertahanan dan keamanan sebagai fokus 

dalam menciptakan tatanan negara tangguh. Situasi ini mengharuskan Tiongkok 

untuk mengambil langkah maju dari negara-negara yang dianggap sebagai 

ancaman. Peningkatan kekuatan militer dilakukan Tiongkok untuk mengantisipasi 

dari segala kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, Tiongkok merasa perlu 

untuk terus meningkatkan sistem pertahanan militer demi menjaga kedaulatan 

negaranya. 

Keempat, menggunakan jurnal penelitian dari Obsatar Sinaga yang 

merupakan seorang dosen Jurusan Hubungan Internasional di Universitas 

Padjajaran. Penelitian Obsatar berjudul Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam 

Menghadapi Pembangunan Kapabilitas Militer China dan Korea Utara. 

Penelitian tersebut berfokus pada persiapan atau strategi Jepang dan Amerika 

Serikat dalam menghadapi pembangunan kapabilitas militer Tiongkok dan Korea 

Utara. Penelitian ini melakukan analisis menggunakan konsep national interest 

dan pendekatan neorealisme dari Kenneth Waltz, serta menggunakan metode 

kualitatif dalam jenis studi kasus. Obsatar juga mendeskripsikan kerja sama 

bidang militer yang dilakukan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 2004- 

2007, hal ini dilakukan untuk menghadapi kebijakan Tiongkok dan Korea Utara 

yang didasarkan pada Japan-US Security Arrangement. 
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Berdasarkan Japan-US Security Arrangement Jepang dan Amerika Serikat 

melakukan kerja sama pertahanan misil balistik, kerja sama intelejen untuk 

berbagi informasi tentang situasi di sekitar Jepang serta melakukan latihan militer 

bersama dan melakukan konsultasi kebijakan dalam bidang keamanan militer 

secara rutin. Hasil dari penelitian Obsatar selain kerja sama militer Japan-US 

Security Arrangement, Jepang juga telah mengubah kebijakan pertahanannya pada 

tahun 2004 dalam National Defense Program Guidelines dan mengubah Badan 

Pertahanan menjadi Kementrian Pertahanan. 
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Berikut ini merupakan tabel komparasi atau perbedaan penelitian-

penelitian terdahulu dengan penelitian ini: 

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Terdahulu 

Aldrin 

Erwinsyah 

Akbar 

Rayyan 

Subekti 

Rezki Satris Obsatar Sinaga Penulis 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh 

Modernisasi 

Militer China 

terhadap 

Kebijakan 

Amerika 

Serikat di Asia 

Pasifik. 

Peningkatan 

Kapabilitas 

Militer China 

& 

Implikasinya 

terhadap 

Keamanan 

Nasional 

Indonesia. 

Peningkatan 

Anggaran 

Persenjataan 

Militer China 

sebagai Bagian 

dari Security 

Dilemma di 

Kawasan Asia 

Pasifik. 

Aliansi Jepang 

– Amerika 

Serikat dalam 

Menghadapi 

Pembangunan 

Kapabilitas 

Militer China 

dan Korea 

Utara. 

Pengaruh 

Kapabilitas 

Militer 

Tiongkok 

terhadap 

Stabilitas 

Keamanan di 

Asia Timur 

pada 2013-

2017. 

 

Fokus  

Penelitian 

Upaya 

Amerika 

Serikat dalam 

menghadapi 

modernisasi 

militer 

Tiongkok dan 

dampak 

modernisasi 

tersebut 

terhadap 

politik luar 

negeri Amerika 

Serikat. 

Pengaruh dan 

dampak 

peningkatan 

kapabilitas 

militer 

Tiongkok 

terhadap 

keamanan 

nasional 

Indonesia. 

Penyebab 

adanya 

peningkatan 

kapabilitas 

militer 

Tiongkok yang 

berpengaruh di 

kawasan Asia 

Pasifik. 

Persiapan atau 

strategi Jepang 

dan Amerika 

Serikat dalam 

menghadapi 

pembangunan 

kapabilitas 

militer 

Tiongkok dan 

Korea Utara. 

Pengaruh dan 

strategi 

kepemilikan 

kapabilitas 

militer 

Tiongkok 

terhadap 

stabilitas 

keamanan di 

Asia Timur  

Metode 

Penelitian 

Pendekatan 

Kualitatif 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Pendekatan 

Kualitatif 

Pendekatan 

Kualitatif 

Pendekatan 

Kualitatif 

 

Teori dan 

Konsep 

Offensive and 

Defensive, 

Security 

Dilemma. 

Balance of 

Threat and 

Arms 

Dynamic. 

Security 

Dilemma. 

National 

Interest and 

Neorealism 

Approach. 

Smart Power, 

National 

Interest, 

Security 

Dilemma and 

Balance of 

Power 
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Hasil 

Penelitian  

Amerika 

Serikat 

menggunakan 

strategi 

globalnya 

dalam 

menghadapi 

peningkatan 

kekuatan 

militer 

Tiongkok. AS 

juga beraliansi 

bersama Jepang 

dan Korea 

Selatan, serta 

menghadirkan 

pasukan militer 

di kawasan 

Asia Timur 

melalui 

dukungan dua 

negara 

aliansinya 

tersebut. 

Berdasarkan 

analisis dan 

perbandingan 

yang 

dilakukan 

antara 

Tiongkok dan 

Indonesia 

menyatakan 

bahwa 

Indonesia 

memiliki 

magnitude 

yang cukup 

rendah dari 

Tiongkok, 

serta 

Indonesia 

juga memiliki 

tingkat 

awareness 

yang rendah 

terhadap 

Tiongkok.  

Kebijakan 

Tiongkok 

dalam 

meningkatkan 

kekuatan 

militernya 

karena adanya 

asumsi 

kekhawatiran 

terhadap 

negara-negara 

di kasawan 

Asia Pasifik 

terutama 

Jepang. Selain 

itu, 

peningkatan 

tersebut juga 

untuk 

mengantisipasi 

dari segala 

kemungkinan 

yang terjadi 

seperti konflik 

bersenjata demi 

menjaga 

kedaulatan 

negaranya. 

Jepang dan 

Amerika 

Serikat 

menjalin kerja 

sama militer 

Japan-US 

Security 

Arrangement. 

Selain itu, 

Jepang juga 

telah 

mengubah 

kebijakan 

pertahanannya 

pada tahun 

2004 dalam 

National 

Defense 

Program 

Guidelines dan 

mengubah 

Badan 

Pertahanan 

menjadi 

Kementrian 

Pertahanan. 

Strategi yang 

digunakan 

Tiongkok 

dalam 

meningkatkan 

kekuatan 

militer pada 

era Xi Jinping 

telah 

menimbulkan 

berbagai 

pengaruh yang 

membangun 

kondisi 

security 

dilemma bagi 

stabilitas 

keamanan di 

Asia Timur. 

 

Sumber: Tabel diolah oleh peneliti  
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2.2. Landasan Konseptual 

 

2.2.1. Smart Power 

Istilah smart power yang dikembangkan pertama kali oleh Joseph Nye 

pada tahun 2003 untuk melawan kesalahpahaman bahwa hanya soft power saja 

yang bisa menghasilkan kebijakan luar negeri dengan efektif.
22

 Power adalah 

kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan seseorang. Terdapat tiga cara dasar untuk 

melakukan hal tersebut yakni dengan paksaan, pembayaran, dan ketertarikan. 

Pada awal abad ke-21 Amerika Serikat sebagai negara superpower memiliki 

strategi yang berbeda dari periode sebelumnya yakni dengan mengembangkan 

strategi smart power serta menekankan pentingnya pendekatan aliansi dan jejaring 

yang responsif dalam menghadapi ancaman.
23

 

Menurut Nye, smart power adalah kemampuan mempengaruhi aktor lain 

dengan cara menggabungkan hard power dan soft power. Hard power adalah cara 

mempengaruhi dengan cara paksaan dan pembayaran. Sedangkan Soft power 

adalah kemampuan mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

melalui daya tarik.
24

 Prinsip smart power yakni mengembangkan sebuah strategi 

yang terintegrasi yang berbasis sumber daya dan instrument untuk mencapai 

tujuan yang sudah digariskan. 

 

                                                           
22

 Nye, S Joseph. 2010. Get Smart: Combining Hard Power and Soft Power. Foreign Affairs. 

Diakses dalam https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart pada 05 Desember 

2018 pukul 16.19 
23

 Ibid. Diakses pada 05 Desember 2018 pukul 19.09 
24

 Nye, S Joseph. Loc. Cit 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart
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Nye mencontohkan bahwa strategi berdasarkan prinsip smart power adalah 

sebuah strategi yang menekankan pentingnya militer yang kuat dan pentingnya 

aliansi, kemitraan, serta institusional di berbagai level untuk mendukung pengaruh 

dan legitimasi suatu aktor.
25

 

Menurut Ernest Wilson smart power merupakan kemampuan aktor dalam 

menggabungkan unsure-unsur hard power dan soft power dengan tujuan agar 

keinginan sang aktor dapat tercapai secara efektif dan efisien. Wilson memandang 

smart power sebagai kapasitas aktor yang menggabungkan kerangka konseptual 

yang kuat serta relevan melalui kebijakan. Kebijakan tersebut memiliki target 

dalam menjalankan kekuasaan yang memiliki jangkauan lebih luas dari hard 

power juga soft power dengan cara saling memperkuat, sehingga tujuan tersebut 

dapat berjalan secara efektif dan efisien.
26

 Sebuah konsep yang kuat dan relevan 

dalam smart power harus dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu
27

: 

1) Memiliki target, dimana seseorang harus memiliki target dalam 

menjalankan kekuasaannya, 

2) pengetahuan diri dan pemahaman tentang tujuan kapasitas 

seseorang dalam smart power, 

3) Konteks regional dan global yang lebih luas 

4) Memiliki alat untuk dipekerjakan serta bagaimana menerapkannya 

secara individu dengan cara dikombinasikan. 

                                                           
25

Armitage, Richard dan Nye, Joseph. 2007. Smart Power and the U.S. Strategy for Security in a 

Post 9/11 World. Washington, DC: CSIS Rayburn House Office Building. Hlm 6 
26

 Wilson, Ernest J. 2008. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science: 

Hard Power, Soft Power, Smart Power. SAGE Journals. Hlm 6 
27

 Ibid. Hlm 8 
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Menurut Suzanne Nosel yakni seorang mantan Deputi Duta Besar AS 

untuk PBB periode 1999-2001 yang memiliki pandangan yang sama dengan Nye 

mengenai smart power. Suzanne melihat smart power lebih banyak dipahami 

dalam konteks soft power yakni sesuatu yang bersifat asertif, dan konsep ini juga 

ditegaskan sebagai smart use of power yakni sebuah cara yang cerdas dalam 

memilih penggunaan power.
28

 Suzanne juga memandang segala instrumen power 

merupakan suatu hal yang sama pentingnya, maka pemilihan penggunaan 

instrument power bergantung pada konteksnya. Sebelum menentukan instrument 

power yang akan digunakan, negara harus melakukan pendefinisian kepentingan 

nasional dengan cerdas.
29

 Dalam prakteknya smart power harus menentukan titik 

temu antara realism dengan idealism.
30

 

Berdasarkan kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok yang meningkat 

setiap tahunnya telah mempengaruhi kondisi keamanan Asia Timur. Konsep 

Smart Power akan membantu peneliti dalam menganalisis kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh Tiongkok dalam memperkuat pertahanan negaranya. Konsep ini 

juga akan melihat kebijakan militer melalui visi Tiongkok Dream yang dibawa 

oleh Presiden Xi Jinping.  

 

 

 

                                                           
28

 Nossel, Suzanne. 2004. Smart Power. Foreign Affairs. Hlm 132. Diakses dalam  

http://www.democracyarsenal.org/SmartPowerFA.pdf pada 05 Desember 2018 pukul 18.30 
29

 Ibid. Hlm 134 
30

 Ibid. Hlm 138 

http://www.democracyarsenal.org/SmartPowerFA.pdf
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2.2.2. National Interest  

Kepentingan nasional (National Interest) menjadi bagian dari kebijakan 

luar negeri suatu negara yang memberikan tingkat otoritas dan legitimasi terhadap 

kebijakan tersebut. Konsep ini telah menarik perhatian dunia setelah Perang 

Dunia ke-2 khususnya oleh Amerika Serikat, namun ini bukan konsep yang dapat 

kita abaikan sebagai retorika belaka. Konsep kepentingan nasional biasa 

digunakan dalam dua cara yakni pertama menyiratkan kebutuhan yang dimiliki 

dengan standar pembenaran yang dapat diterima atas nama negara. Kedua, 

kepentingan nasional digunakan untuk mendeskripsikan dan mendukung 

kebijakan tertentu.
31

 Terdapat pandangan konsep kepentingan nasional menurut 

Jack C. Plano dan Roy Olton: 

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the 

decision makers of a state in making foreign policy. The national interest 

of a state is typical a highly generalized conceptions of these element that 

constitute to the state most vital knees. Three include self preservation, 

independence, territorial integrity, military security, and economic well-

being.”
32

 

 

Menurut Jack dan Roy kepentingan nasional memiliki tujuan mendasar 

dan penentu dalam mengambil keputusan suatu negara untuk membuat kebijakann 

luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara adalah tipikal konsepsi yang 

sangat umum dari elemen ini yang merupakan bagian unsur yang menjadikan 

kebutuhan vital bagi setiap negara. 

                                                           
31

 Griffiths, Martin and Terry O,Callaghan and Steven C. Roach. 2007. International Relations : 

The Key Concepts Second Edition. Rputledge Taylor and Francis  Group. Hlm 216 
32

 Plano, Jack dan Olton, Roy. International Relations Dictionary. Dalam Marisa Miftakhul 

Jannah, Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Indonesia-Australia Forest Carbon 

Partnership. Diakses dalam http://eprints.umm.ac.id/36187/2/jiptummpp-gdl-marisamift-50066-2-

babi.pdf pada 05 Desember 2018 pukul 22.25 

http://eprints.umm.ac.id/36187/2/jiptummpp-gdl-marisamift-50066-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/36187/2/jiptummpp-gdl-marisamift-50066-2-babi.pdf
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Jack dan Roy memaparkan lima kategori umum kepentingan nasional yang 

mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan atau 

kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. 

Hans J. Morghentau mendefinisikan kepentingan nasional “The meaning 

of national interest is survival – The protection of physical, Political, and cultural 

identity against encroachments by other nation states”. Kepentingan nasional 

merupakan kelangsungan hidup yakni perlindungan terhadap identitas fisik, 

politik, dan budaya dari perambahan negara-negara lain. Menurut Morghentau, 

komponen terpenting dari kepentingan nasional pada kebijakan luar negeri adalah 

bertahan hidup demi identitas.
33

 

Teori realism melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen 

terpenting dalam hubungan internasional. Realism melihat kelangsungan hidup 

atau survive sebagai aspek terpenting yang harus diperjuangkan oleh negara dan 

tujuan lain seperti kemakmuran ekonomi harus dijadikan pendukung untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. Terdapat anggapan bahwa kepentingan 

nasional tidak tepat dijadikan acuan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, hal 

ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu
34

: 

 

 

                                                           
33

 Dinesh. National Interest: Meaning, Components, and Methods. Your Article Library.     

Diakses dalam http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-

components-and-methods/48487 pada 05 Desember 23.33 
34

 Ashari, Khasan. 2015. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Nuansa Cendekia. Hlm 307-

308 

http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487
http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487
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a. Konsep kepentingan nasional bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi 

oleh situasi pada saat pengambilan keputusan dilakukan, 

b. Kepentingan nasional pada hakikatnya tidak mencerminkan kepentingan 

bersama atau common interest, 

c. Kepentingan nasional disusun secara sepihak sehingga memperbesar 

peluang terjadinya konflik, 

d. Kepentingan nasional sering diimplementasikan dengan standar ganda 

atau double standard, 

e. Kepentingan nasional sering dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek. 

 

Pada intinya national interest atau kepentingan nasional adalah konsep 

yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan 

sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara dibidang militer, ekonomi, 

maupun budaya. Tujuan tersebut menjadi acuan negara dalam berinteraksi dengan 

aktor lain. Konsep ini akan membantu peneliti dalam menganalisis kepentingan 

nasional Tiongkok pada peningkatan pertahanan negaranya, serta kepentingan 

nasional Tiongkok di kawasan Asia Timur. 
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2.2.3. Security dilemma 

Konsep security dilemma bertumpu pada asumsi bahwa keamanan adalah 

sesuatu hal untuk bersaing. Dalam sistem internasional yang anarki, tidak ada 

otoritas yang mempu memastikan ketertiban, maka negara harus berupaya untuk 

melindungi diri mereka sendiri. Security dilemma muncul dari dugaan struktur 

sistem internasional dan motif agresif suatu negara. Dasar struktural ini 

diperparah oleh kecenderungan konservatif perencanaan pertahanan untuk 

mempersiapkan hal buruk terjadi.
35

 Selain itu terdapat asumsi security Dilemma 

yang dikemukakan pertama oleh John H. Herz, yakni: 

“A structural notion in which the self  help attempts of states to look after 

their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising 

insecurity fot others as each interprets its own measures as defensive and 

measure of others as potentially threatening.”
36

 

 

Herz memandang security dilemma sebagai gagasan struktural yaitu 

upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan 

keamanannya sendiri, terlepas dari niat apapun yang cenderung memicu 

ketidaknyamanan bagi negara lain, karena masing-masing negara menganggap 

bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah sifat defensive dan tindakan yang 

diambil negara lain dianggap mengancam. Selain itu, terdapat juga pandangan 

konsep security dilemma dari Robert Jervis menyatakan bahwa tindakan negara 

dalam meningkatkan kekuatan militernya dan berkomitmen untuk menggunakan 

senjata atau membuat aliansi, hal ini dapat menyebabkan ketegangan yang 

meningkat dan dapat menciptakan konflik ketika negara lain menanggapi dengan 

                                                           
35

 Griffiths, Martin and Terry O,Callaghan and Steven C. Roach. 2007. International Relations : 

The Key Concepts Second Edition. Routledge Taylor and Francis  Group. Hlm 295 
36

 Herz, John. 1950. Idealist Internationalism and the Security Dilemma. Cambridge University 

Press. Hlm 157 
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hal yang serupa.
37

 Herz melihat beberapa hal yang menjadi faktor utama 

munculnya security dilemma, yaitu
38

: 

a. Kondisi anarki sebagai sumber utama 

b. Ketidakpastian dan ketakutan terhadap potensi setiap negara untuk 

melakukan kejahatan 

c. Negara-negara melakukan self help seperti melakukan peningkatan 

kekuatan militer untuk kepentingan nasional, hal ini mendorong 

terciptanya siklus kompetisi yang semakin kuat 

d. Upaya negara untuk keluar dari security dilemma dengan meningkatkan 

kekuatan tidak akan menghasilkan keamanan bagi negara, hal ini 

menyebabkan kondisi yang semakin tidak stabil 

e. Security dilemma merupakan penyebab perang, namun bukan berarti 

perang disebabkan oleh security dilemma 

f. Dinamika security dilemma merupakan vicuous cycle atau lingkaran setan 

yang memperkuat diri sendiri. 

Security dilemma menggambarkan situasi yaitu terdapat satu negara yang 

meningkatkan sarana pertahanannya untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih 

tinggi, namun hal ini ditafsirkan negara lain sebagai tindakan agresi dan negara 

tersebut membalas dengan memperkuat keamanan seperti persenjataan. Dilemma 

ini muncul diantara pilihan yakni hal ini dapat mengarah pada tingkat keamanan 

yang lebih rendah dan tidak untuk berinvestasi dalam bidang pertahanan. 

                                                           
37

 Jervis, Robert. 1978. Cooperation under the Security Dilemma. World Politics vol. 30, No. 2. 

Hlm 167-174 
38

 Tang, Shiping. 2010. A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism. United 

States: Palgrave Macmillan. Hlm 36 
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Disisi lain hal kondisi ini akan beresiko penyerangan atau negara tersebut akan 

berinvestasi dalam bidang pertahanan, namun tindakan ini akan memunculkan 

dilemma lagi untuk negara lain.
39

 

Konsep security dilemma akan digunakan dalam menganalisis kondisi 

keamanan yang terjadi di Asia Timur akibat adanya kapabilitas militer Tiongkok 

yang meningkat setiap tahunnya khususnya dimulai pada masa kepemimpinan 

presiden Xi Jinping. Hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Timur 

akan dianalisis dengan memahami pola aksi reaksi yang terjadi diantara negara-

negara yang terlibat akibat peningkatan kapabilitas militer Tiongkok khususnya di 

kawasan Asia Timur. 

 

 

2.2.4. Balance of Power 

Konsep Balance of Power menunjukan distribusi kekuatan relative 

antarnegara menjadi sama yakni mengacu pada keadaan dimana tidak ada negara 

yang akan mendominasi.
40

 Konsep ini juga merujuk pada kebijakan suatu negara 

untuk menyeimbangkan kekuatan, karena ketika terdapat kekuatan yang tidak 

seimbang akan menimbulkan kekhawatiran. Sistem ini lebih menguntungkan 

negara-negara besar karena mereka memainkan peran utama dalam Balance of 

Power.
41

 Terdapat pandangan Balance of Power menurut Hans J. Morgenthau di 

dalam bukunya yang berjudul Politics among Nations 1948: 

                                                           
39

 Diez, Thomas dan Ingvild Bode dan Aleksandra Fernandes Da Costa. 2011. Key Concepts in 

International Relations. Sage Publication. Hlm 295 
40

 Griffiths, Martin and Terry O,Callaghan and Steven C. Roach. 2007. International Relations : 

The Key Concepts Second Edition. Routledge Taylor and Francis  Group. Hlm 17 
41

 Ibid. Hlm 18 
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“He conceptualized the balance of power as an actual state of affairs in 

which power is distributed among several nations with approximate 

equality. According to Morgenthau, the balance of power is a natural 

social principle or universal concept operating throughtout history and on 

the group, national and international levels, aiming to establish, as the 

name of the concept already suggests, an equilibrium or a balance 

between components.”
42

 

 

Morgenthau memandang Balance of Power sebagai keadaan aktual 

dimana kekuasaan di distribusikan diantara beberapa negara dengan perkiraan 

kekuatan yang sama. Konsep ini juga dianggap sebagai keadaan sosial yang alami 

atau sebuah konsep yang universal yakni selalu ada dalam sepanjang sejarah 

hubungan antar negara. 

Terciptanya Balance of Power akan membuat kondisi yang seimbang 

artinya tidak ada satu kekuasaan yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap 

pihak lain. Pandangan ini mengasumsikan setiap negara selalu berusaha 

meningkatkan kekuatannya.
43

 Kondisi seperti ini membuat hubungan 

internasional akan selalu ditandai dengan kompetisi antarnegara untuk 

meningkatkan kekuatan masing-masing secara terus-menerus.
44

 Upaya self-help 

yang dilakukan negara-negara dalam menghadapi kondisi Balance of Power 

merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanan negaranya 

masing-masing. 

 

                                                           
42

 Diez, Thomas. Op. Cit. Hlm 6 
43

 Ashari, Khasan. 2015. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Nuansa Cendekia. Hlm 68 
44

 Ibid. Hlm 69 
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Menurut Barry Buzan, Balance of Power merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan keamanan regional yakni ketika masing-masing negara 

memiliki kapasitas kekuatan militer yang sama akan mengurangi rasa curiga satu 

sama lain dan membantu menciptakan keamanan regional. Selain Balance of 

Power, terciptanya keamanan regional di suatu kawasan juga dipengaruhi oleh 

interdependensi, dan aliansi yang terjalin antarnegara di satu kawasan.
45

 Konsep 

ini membantu peneliti untuk mendeskripsikan kondisi stabilitas keamanan di Asia 

Timur berdasarkan kapasitas kekuatan militer masing-masing negara, adanya 

interdependensi dan terbentuknya aliansi antarnegara di Asia Timur. 

  

                                                           
45

 Buzan, Barry & Ole Waever. 2003. Regions and Powers: the structure of international security. 

Cambridge University Press: Vol. 91. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam kerangka pikir, peneliti meneliti kepemilikan kapabilitas militer 

Tiongkok yang mempengaruhi kondisi keamanan di Asia Timur pada tahun 2013-

2017. Peneliti melihat kapabilitas militer Tiongkok berdasarkan tiga hal yaitu 

modernisasi persenjataan, anggaran belanja militer, dan jumlah pasukan militer. 

Peningkatan tersebut merupakan salah satu strategi smart power yang digunakan 

Presiden Xi Jinping melalui kebijakan Tiongkok Dream, tindakan tersebut 

dilakukan atas dasar untuk mencapai kepentingan nasional Tiongkok sendiri. 

Namun, kebijakan Tiongkok dalam meningkatkan kekuatan militernya yang 

merupakan bentuk pertahanan negara telah dipersepsikan oleh negara-negara 

disekitarnya sebagai bentuk ancaman. 

Kekhawatiran negara-negara disekitar Tiongkok yang berada di Asia 

Timur menimbulkan hubungan yang kurang stabil atau meningkatkan ketegangan 

yang terjadi antarnegara. Situasi tersebut menciptakan kondisi Security Dilemma 

bagi negara-negara yang berada di Asia Timur. Berdasarkan dari uraian diatas, 

peneliti menentukan fokus penelitian yaitu Pengaruh kepemilikan kapabilitas 

militer Tiongkok terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur pada 2013-2017.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini merupakan gambaran kerangka 

pemikiran penelitian ini:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

  : Garis koordinasi 

  : Garis komando / Memicu / Mempengaruhi 

  : Menyimpulkan fokus penelitian 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

Peningkatan kapabilitas militer Tiongkok (2013-2017): 

1. Modernisasi Persenjataan 

2. Anggaran Belanja Militer 

3. Jumlah Pasukan Militer   

Smart Power   National Interest 

Security Dilemma 

Stabilitas Keamanan di Asia Timur 

Balance of Power 

Pengaruh peningkatan kapabilitas militer Tiongkok terhadap 

stabilitas keamanan di Asia Timur pada 2013-2017 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan 

kualitatif, melalui pendekatan ini peneliti memberi gambaran mengenai individu 

atau kelompok serta keadaan yang sedang terjadi dalam permasalahan yang 

diteliti. John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: 

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on 

distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or 

human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, 

analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the 

study in a natural setting.”
46

 

 

Penelitian kualitatif didefiisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial atau manusia, hal ini berdasarkan pada pembuatan 

gambaran yang kompleks dan holistik. Penelitian ini lebih banyak menggunakan 

kata-kata dan memuat pandangan informan-informan terperinci. 
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Menurut Lambert, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk meringkas dan 

mendeskripsikan pengalaman individu maupun kelompok secara komprehensif 

didalam permasahalah yang sedang dikaji.
47

 

Terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif secara sederhana yaitu 

pertama penelitian ini diawali dengan studi kasus, kedua memuat fenomena 

dalam konteks melalui observasi, ketiga hipotesis sering dihasilkan dari analisis 

daripada kenyataan diawal, keempat terdapat beberapa model penelitian (seperti 

grounded theory, kontruksi, dan analisis wacana, kelima angka digunakan dalam 

bentuk tabulasi sederhana yang dirancang untuk mengidentifikasi kasus-kasus 

menyimpang dan tidak mengarah pada korelasi atau statistic.
48

 

Berdasarkan penjelasan terkait penelitian kualitatif di atas, penulis 

melakukan pemahaman terkait pengaruh kepemilikan kapabilitas militer 

Tiongkok terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur dari tahun 2013-2017 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini memudahkan peneliti 

membuat hasil penelitian yang menjelaskan secara komprehensif. Peneliti 

melakukan pengumpulan data kapabilitas militer Tiongkok dan menganalisis data 

tersebut yang mempengaruhi stabilitas keamanan Asia Timur menggunakan 

deskriptif analisis. 

 

 

 

                                                           
47
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3.2. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap intisari 

penelitian atau tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Moloeng, fokus 

penelitian digunakan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang 

relevan.
49

 Peneliti telah menetapkan fokus penelitian agar penelitian ini dapat 

menjadi analisa yang terstruktur secara komprehensif. Penelitian ini berfokus pada 

beberapa poin yaitu strategi kekuatan militer Tiongkok pada tahun 2013-2017 dan 

pengaruh dari kekuatan tersebut terhadap stabilitas keamanan Asia Timur. Peneliti 

juga melihat kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok berdasarkan asumsi Alan 

Hinge yaitu mencakup modernisasi persenjataan, anggaran belanja militer, dan 

jumlah pasukan militer. 

 

 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yakni penulis memperoleh data yang dibutuhkan melalui berbagai sumber seperti 

jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku, laporan, dan dokumen yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari laporan 

resmi Tiongkok dan portal berita internasional seperti SIPRI, World Bank, IISS, 

Annual Report to Congress, Defense White Paper dalam Departement of Defence, 

CNN, BBC, Reuter, dan semacamnya serta situs resmi dari negara yang 

bersangkutan. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka. Terdapat beberapa karakterisitk dalam studi 

kepustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber data yaitu bentuk dokumen 

yang dapat dibaca, tidak pernah diproduksi secara khusus dengan tujuan untuk 

penelitian sosial, bahan tersebut tersedia dan dapat dianalisis, serta berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan 

maupun visual.
50

 Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

informasi yang terdapat pada data-data sekunder. Data sekunder tersebut dapat 

diperoleh dari: 

1. Studi literature merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah 

literatur-literatur yang tersedia seperti penelitian terdahulu, buku-buku, 

jurnal, dan surat kabar. 

 

2. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah 

dokumen-dokumen berupa website resmi dari negara yang diteliti. Disini 

peneliti menggunakan studi dokumentasi yang tersedia seperti IISS, SIPRI, 

World Bank, Defense White Paper, dan situs resmi negara-negara yang 

bersangkutan dalam penelitian. 

 

 

 

                                                           
50

 Bryman, Alan. 2012. Social Reseacrh Methods-4
th

 Edition. New York: Oxford University Press. 

Hlm 543 



36 
 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penulis menentukan teknik analisis data menggunakan model Miles dan 

Huberman. Terdapat tiga tahapan teknik analisis data dari model ini, yakni
51

: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data untuk 

menghasilkan kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pemilihan data yang didapatkan dari studi pustaka yang disesuaikan 

dengan fokus penelitian. Hal tersebut disesuaikan dengan data yang 

disajikan dalam penelitian terkait kepemilikan kapabilitas militer 

Tiongkok yang mempengaruhi keamanan di Asia Timur. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

mendapatkan gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari data penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Melalui penyajian tersebut, data telah peneliti paparkan dengan baik 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. Peneliti menyajikan data kekuatan 

militer Tiongkok seperti kepemilikan kapabilitas militer, pengeluaran 

pertahanan militer, modernisasi persenjataan, aktifitas latihan militer, dan 

pengeluaran pertahanan militer negara-negara Asia Timur.  
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3. Penarikan kesimpulan (Conclusion/Verification) 

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dari teknik analisis 

ini, tahap ini yaitu hasil berupa kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan berdasarkan reduksi data dan penyajian data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pada tahap ini 

data yang direduksi dan disajikan telah menghasilkan kesimpulan yang 

mampu menjawab pertanyaan penelitian dari rumusan masalah. Dalam 

penelitian ini, hasil akhir diuraikan berdasarkan pembahasan kepemilikan 

kapabilitas militer Tiongkok yang mampu menimbulkan pengaruh di Asia 

Timur. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1. Kondisi Kawasan Asia Timur 

Asia Timur merupakan salah satu kawasan di benua Asia yang mencakup 

enam negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan 

Mongolia. Secara geografis, kawasan Asia Timur memiliki luas 11.560.456 Km
2
 

yakni mendiami kurang lebih 25% dari wilayah benua Asia.
52

 Letak geografis 

kawasan Asia Timur telah menunjukan berbatasan dengan beberapa kawasan dan 

negara lain yaitu
53

: 

Utara  : Rusia 

Barat  : Kawasan Asia Tengah 

Barat Daya : Kawasan Asia Selatan 

Selatan  : Kawasan Asia Tenggara 

Timur  : Samudra Pasifik. 
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Berikut ini adalah gambar peta kawasan Asia Timur: 

 

Sumber: https://geology.com/world/asia-satellite-image.shtml  

 

Gambar 4.1 Peta Kawasan Asia Timur 

 

Secara jelasnya total luas wilayah Asia Timur meliputi Tiongkok yang 

memiliki luas 9.596.960 Km
2
, Jepang yang berada di sebelah Timur Samudra 

Pasifik memiliki luas 364.555 Km
2
, Korea Selatan memiliki luas 97.230 Km

2
, 

Korea Utara yang berada diantara Tiongkok dan Korea Selatan juga memiliki luas 

sebesar 120.410 Km
2
, sedangkan Taiwan memiliki luas wilayah terkecil dari 

lainnya yaitu 35.410 Km
2
, dan terakhir Mongolia memiliki luas wilayah mencapai 

1.553.560 Km
2
.
54
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Sedangkan secara demografis, berdasarkan data terakhir yang peneliti 

dapatkan pada 2019 Asia Timur memiliki total populasi mencapai 1.659.040.770 

jiwa yakni mencakup 21,51% dari total populasi dunia.
55

 Berikut ini adalah tabel 

data populasi negara-negara di Asia Timur pada 2019: 

Tabel 4.1 Data Populasi negara-negara di Asia Timur 

Negara Total Populasi (Jiwa) Persentase 

Tiongkok & (Hk,Mc) 1.428.194.888 86% 

Jepang 126.854.745 7,7% 

Korea Selatan 51.339.238 3% 

Korea Utara 25.727.408 1,6% 

Taiwan 23.758.247 1,5% 

Mongolia 3.166.255 0,2% 

 

Sumber: http://www.worldometers.info   

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tiongkok selain memiliki 

wilayah paling luas dan juga unggul dalam total populasi yakni menempati 86% 

dari total penduduk di Asia Timur. Jumlah populasi Tiongkok dari tabel di atas 

adalah jumlah penduduk Tiongkok yang ditambahkan dengan Hongkong dan 

Macau. Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan Mongolia memiliki 

jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari Tiongkok. Total populasi paling 

sedikit di Asia Timur adalah Mongolia yakni hanya menempati 0,2% dari total 

penduduk Asia Timur. 
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Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat dengan baik, pada tahun 2014 PDB kawasan Asia 

Timur telah meningkat 6,9% dari tahun sebelumnya.
56

 Peningkatan tersebut 

terlihat dari persentasi perekonomian dunia seperti menyumbang 25% dari ekspor 

global, hampir 25% dari impor global, dan 21% dari investasi asing di dunia. 

Selain itu, terdapat  63% dari cadangan internasional dipegang oleh negara-negara 

Asia Timur.
57

 Peningkatan perekonomian tersebut tentunya diikuti dengan 

pertahanan negara yang meningkat setiap tahunnya, karena salah satu hal yang 

selalu diprioritaskan oleh suatu negara untuk mencapai kemakmuran selain 

pendapatan negara adalah memiliki pertahanan negara yang kuat. 

Pengeluaran pertahanan militer di Asia didominasi oleh kawasan Asia 

Timur yakni pada tahun 2012 pengeluaran pertahanan Asia Timur mencakup 

63,9% dari seluruh total pengeluaran di Asia, pengeluaran tersebut mengalami 

peningkatan 4,43% dari tahun sebelumnya.
58

 Berikut ini adalah grafik 

pengeluaran pertahanan militer di Asia Timur pada tahun 2012: 
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Gambar 4.2 Grafik Pengeluaran Pertahanan Militer Asia Timur pada tahun 

2012
59

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Tiongkok telah 

mengeluarkan pertahanan militer di atas 50% dari total seluruh pengeluaran di 

Asia Timur. Tiongkok juga menyumbangkan pengeluaran pertahanan tertinggi di 

Asia yakni mencapai 32,5% di tahun 2012. Taiwan memiliki anggaran pertahanan 

sepuluh kali lipat lebih rendah dari Tiongkok, namun memiliki peningkatan nyata 

terbesar kedua di Asia Timur yakni meningkat 7,6% dari tahun 2011. Anggaran 

pertahanan Korea Selatan telah meningkat 1,8% dari tahun sebelumnya, dan 

Jepang adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang mengalami penurunan 

pengeluaran pertahanan 0,4% di tahun 2012. 
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Kawasan Asia Timur memiliki titik strategis yang mempertemukan 

negara-negara besar atas dasar kepentingan. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan 

Korea Utara saling berkompetisi meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Hal 

tersebut dapat memudahkan terjadinya konflik antarnegara yang menjadikan 

stabilitas keamanan kawasan tidak menentu. Permasalahan utama di Asia Timur 

adalah belum memilikinya kerjasama dan institusi keamanan yang menaungi 

negara-negara Asia Timur untuk menurunkan ketegangan antarnegara di 

kawasan.
60

 Pentingnya pembentukan institusi keamanan dan regionalisasi untuk 

suatu kawasan adalah membantu mengkoordinasi kebijakan antarnegara dengan 

intensif. Menurut Shiping Tang, adanya kerjasama di suatu kawasan berguna 

untuk penyelesaian konflik dan perebutan sengketa antarnegara.
61

 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi stabilitas geopolitik 

di Asia Timur yaitu kemunculan Tiongkok sebagai aktor strategis utama di 

kawasan, agresifitas Jepang terhadap ancaman yang dihadapi, konflik Tiongkok 

dan Taiwan memperdebatkan reunifikasi Taiwan ke Tiongkok, pengembangan 

senjata nuklir Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan.
62
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4.2. Profil Negara Tiongkok 

Tiongkok merupakan salah satu negara terbesar di Benua Asia yang 

berada di kawasan Asia Timur. Selain itu, Beijing juga hampir menempati seluruh 

wilayah Asia Timur. Tiongkok terletak pada distrik dengan koordinat 39
0
 00 

Lintang Utara dan 105
0
 00 Bujur Timur, dengan luas wilayah 9.596.960 Km

2 
dan 

total penduduk mencapai 1.428.194.888 jiwa pada awal 2019 yakni populasi 

terbesar kedua di dunia setelah India.
63

 Secara geografis Tiongkok berbatasan 

dengan beberapa negara dan laut, berikut ini perbatasan dan peta Tiongkok
64

: 

Utara  : Rusia dan Mongolia 

Barat Laut : Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India,  

dan Nepal 

Selatan  : Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam dan Laut Cina Selatan 

Timur  : Korea Utara dan Laut Cina Timur 

 

Sumber: https://geology.com/world/china-satellite-image.shtml  

Gambar 4.3 Peta wilayah negara Tiongkok 
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Berdasarkan sejarah Tiongkok sudah ada sejak hampir 5000-an tahun yang 

lalu. Pada awal abad ke-17, banyak pengungsi yang berdatangan ke Tiongkok 

yang sebagian besar berasal dari China Hoklo Provinsi Fujian, dan sebagian besar 

lagi berasal dari Guangdong. Keturunan dua migrasi tersebut sekarang merupakan 

kelompok populasi terbesar di Tiongkok.
65

 Peradaban sejarah Tiongkok diawali 

dari Xia Dynasti (2100-1600 SM), kemudian perubahan kemajuan negara ini telah 

dibawa oleh pemimpin Mao Zedong sejak Dinasti Qing yang digantikan dengan 

Republic of China pada 1912.
66

 

Pada tahun 1949 merupakan kemenangan Partai Komunis Tiongkok dalam 

perang sipil, kemudian Mao Zedong memproklamasikan People’s Republic of 

China tepatnya pada 1 Oktober 1949 menjadi negara sosialis.
67

 Mao Zedong juga 

telah membawa eksistensi pada Tentara Pembebasan Rakyat atau Peoples 

Liberation Army (PLA) yang didirikan sejak tahun 1927 sebagai kepercayaan dari 

Partai Komunis Tiongkok.
68

 

Tiongkok pada saat ini (2013- sekarang) telah dipimpin oleh Presiden Xi 

Jinping yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil presiden di tahun 2008-

2013. Perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan era Hu Jintao (Presiden 

Tiongkok 2002-2012) dan era Xi Jinping adalah keunggulan politik, kinerja 
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ekonomi, dan pencapaian hasil ekonomi yang nyata.
69

 Terdapat istilah populer 

yang digunakan oleh Presiden Xi pada awal kepemimpinannya yaitu Chinese 

Dream atau Tiongkok Dream (Zhongguo meng), yakni sebuah istilah atau fraksa 

yang menggambarkan impian-impian masyarakat Tiongkok untuk mencapai 

kemakmuran.
70

 

Tiongkok Dream merupakan strategi untuk membuat Tiongkok menjadi 

lebih maju baik dari segi ekonomi maupun militer. Melalui strategi ini, Tiongkok 

berupaya memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, diplomatik, dan kekuatan militer 

untuk membangun keunggulan regional dan meningkatkan pengaruhnya terhadap 

negara lain.
71

 Presiden Xi bertujuan untuk membangun impian-impian Tiongkok 

menjadi negara berkembang yang lebih dewasa layaknya kaum muda yang 

bekerja tekun untuk mencapai impian dan berkontibusi pada revitalisasi bangsa.
72

 

Dalam upaya mewujudkan Tiongkok Dream, Pemerintah Tiongkok memperluas 

hubungan dengan negara-negara lain sebagai kekuatan global untuk menjaga 

perdamaian dunia, mengejar pembangunan dan menciptakan kemakmuran.
73

 

Sejak tahun 2002 para pemimpin Tiongkok termasuk Presiden Xi Jinping 

telah menandai dua dekade abad ke-21 sebagai “Era peluang strategis”. Pemimpin 

sebelumnya berupaya memfasilitasi pembangunan dalam negeri dan perluasan 

kekuatan nasional Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berupaya mencapai 
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tujuan-tujuan tersebut melalui Presiden Xi Jinping dalam Tiongkok Dream of 

national rejuvenation yang bertujuan untuk membangun Tiongkok yang kuat dan 

mencapai kemakmuran.
74

 

 

4.2.1. Keadaan Ekonomi Tiongkok 

Sejak akhir 1978, Tiongkok telah beralih dari sistem tertutup secara 

terpusat menjadi sistem yang lebih berorientasi pasar yang memainkan peran 

global.
75

 Tiongkok telah menerapkan reformasi secara bertahap dan menghasilkan 

pertumbuhan PDB mencapai rata-rata hampir 10% per tahun, hal ini merupakan 

pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dan juga telah membantu lebih 

dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan.
76

 Terdapat beberapa tantangan 

ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Tiongkok
77

 : 

a) Mengurangi tingkat tabungan domestik yang tinggi dan konsumsi 

rumah tangga domestik yang rendah 

b) Mengelola beban utang perusahaan yang tinggi untuk menjaga 

stabilitas keuangan 

c) Mengendalikan utang pemerintah daerah yang kurang seimbang 

karena digunakan untuk membiayai stimulus infrastruktur 
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d) Memfasilitasi peluang kerja dengan upah lebih tinggi untuk calon 

kelas menengah seperti migrant pedesaan dan lulusan perguruan 

tinggi 

e) Mengurangi investasi spekulatif di sektor real estate tanpa 

memperlambat perekonomian negara 

f) Mengurangi kelebihan kapasitas industri 

g) Meningkatkan tingkat pertumbuhan produktivitas melalui alokasi 

modal yang lebih efisien dan berinovasi. 

 

Pada era Pemerintahan Presiden Xi Jinping, pertumbuhan ekonomi 

Tiongkok yang terus berkembang dan menekankan penggunaan sarana ekonomi 

untuk mengejar keamanan nasional.
78

 Presiden Xi Jinping membentuk inisiatif 

yang lebih konkret dan pengembangan ekonomi yang lebih agresif. Salah satu 

kebijakan yang dibuat pada era ini adalah Belt and Road Inisiative (BRI)
79

, 

strategi ini mendorong peningkatan investasi Tiongkok oleh perusahaan-

perusahaan Tiongkok.
80

 Berikut ini adalah grafik PDB Tiongkok pada era Xi 

Jinping khususnya di tahun 2013-2017: 

                                                           
78

 Wong, Audrye. 2019. China’s economic statecraft under Xi Jinping. Diakses dalam 

https://www.brookings.edu/articles/chinas-economic-statecraft-under-xi-jinping/ pada 15 Maret 

2019 pukul 13.05 
79

 BRI merupakan kebijakan pemerintah Tiongkok dalam memperluas hubungannya dengan 

negara-negara lain melalui bantuan luar negeri berupa pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini 

merupakan strategi Tiongkok dalam meningkatkan investasinya dan keuntungan yang diperoleh 

Tiongkok berupa kerjasama dan perluasan pemasaran produk-produknya kepada negara yang 

diberikan bantuan. 
80

 Wong, Audrye. Loc. Cit. 

https://www.brookings.edu/articles/chinas-economic-statecraft-under-xi-jinping/


49 
 

 

Sumber: The World Bank 
81

 

Gambar 4.4 Grafik Produk Domestik Bruto Tiongkok Tahun 2013-2017 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perekonomian Tiongkok 

pada era Presiden Xi Jinping mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada awal 

kepemimpinan tahun 2013 memiliki PDB senilai US$ 9.607.224.481.532, 

selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi US$ 10.482.372.109.961, pada 

2015 telah mencapai US$ 11.064.666.282.625, pada tahun 2016 juga mengalami 

peningkatan tetapi masih di angka yang sama yakni US$ 11.190.992.550.229, dan 

pada tahun 2017 PDB Tiongkok meningkat menjadi US$ 12.237.700.479.375. 

Tiongkok juga telah berhasil mencapai semua Tujuan Pembangunan Milenium 

atau Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 dan memberikan 

konstribusi besar bagi pencapaian MDGs secara global.
82
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Tinginya PDB yang diperoleh Tiongkok akan mempengaruhi juga pengeluaran 

dana untuk belanja militer yakni dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan 

kapabilitas militer tentunya diambil dari pendapatan negara Tiongkok. 

 

4.2.2. Intensitas Konflik Tiongkok di Asia Timur 

Tiongkok merupakan negara agresif yang banyak terlibat dalam konflik 

internal maupun konflik eksternal. Beberapa konflik yang melibatkan Tiongkok 

kebanyakan telah menarik perhatian dunia karena sikap dan kebijakan Tiongkok 

yang dalam menangapi permasalahan dianggap memicu situasi semakin memanas. 

Banyak konflik internal di regional Asia Timur yang hampir semua negara di 

kawasan tersebut berselisih dengan Tiongkok. Intensitas konflik yang terjadi 

antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Timur menunjukan bahwa agresifitas 

yang dimiliki Tiongkok dalam menanggapi konflik dan tingkat ambisi yang tinggi 

untuk mengalahkan lawan. Berikut beberapa konflik yang melibatkan Tiongkok 

dengan beberapa negara Asia Timur: 

 

a) Tiongkok dan Taiwan 

Sengketa antara Tiongkok dan Taiwan telah ada sejak awal berdirinya 

Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 1949. Pada tahun 1949 terjadi perang 

saudara antara Partai Nasionalis Koumintang (KMT) dan Partai Komunis (CPC) 

yang terjadi sejak sebelum, selama, dan setelah Perang Dunia II berakhir.
83
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Akhirnya Koumintang mengalami kekalahan dan diusir dari wilayah Tiongkok, 

kemudian melarikan diri ke Taiwan. Kemudian Partai Koumintang mendominasi 

politik Taiwan dan berusaha membuat negara sendiri di Taiwan dengan jumlah 

penduduk yang relative sedikit.
84

 

Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus Taiwan dan 

membuatnya bersatu kembali dengan daratan Tiongkok. Berbagai upaya seperti 

taktik tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer telah dilakukan Beijing untuk 

menaklukan Taiwan. Namun sikap agresif tersebut hanya menimbulkan kebencian 

terhadap Pemerintah Tiongkok dan berkurang minat Taiwan untuk bersatu 

kembali dengan Tiongkok.
85

 Selain itu, Tiongkok dan Taiwan juga memiliki 

konflik perebutan sengketa di sekitar Laut Cina Selatan yaitu pulau Itu Aba yang 

berada di Kepulauan Spratly.
86

 

 

b) Tiongkok dan Jepang 

Tiongkok dengan Jepang memiliki konflik sejak pertengahan 1990-an 

yakni dua negara tersebut saling mengklaim kepemilikan Kepulauan 

Senkaku/Diaoyu. Konflik sengketa Pulau Senkaku dipicu adanya sumber 

cadangan minyak dan gas di sekitar pulau tersebut.
87
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Pulau Senkaku terletak di sekitar 120 mil Laut Tiongkok Timur, Senkaku adalah 

sebutan pulau tersebut bagi Jepang dan Diaoyu merupakan sebutan bagi 

Tiongkok. Alasan Jepang mengklaim Pulau Senkaku karena secara sejarah Jepang 

telah mengelola delapan pulau kecil yang tidak berpenghuni dengan kepemilikan 

cadangan minyak dan gas alam, salah satu dari delapan pulau tersebut adalah 

Pulau Senkaku. Sedangkan Tiongkok mengklaim Pulau Senkaku karena pulau 

tersebut merupakan bagian dari Taiwan yang diklaim juga sebagai 

kedaulatannya.
88

 

Amerika Serikat merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam 

perselisihan ini karena sesuai dengan perjanjian aliansi tahun 1960 antara Jepang-

AS yang berisi salah satunya adalah AS akan membantu Jepang untuk 

mempertahankan wilayah dibawah pemerintahannya.
89

 Ketidakmungkinan bagi 

kedua negara untuk saling menyerahkan kepemilikan Pulau Senkaku, kerja sama 

bilateral melalui eksplorasi SDA untuk mempertahankan kepemilikan pulau 

tersebut menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan sengketa ini. Sebenarnya, 

kepemilikan Jepang secara sah sudah sejak 14 Januari 1895 dan juga telah diakui 

oleh negara-negara lain. Disisi lain, Tiongkok juga telah mengelola pulau ini 

dibawah Kekaisaran Tanah Asing pada 1862, kemudian muncul keluhan terhadap 

klaim Jepang pada tahun 1895.
90
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c) Tiongkok dan Korea Selatan 

Dalam sejarah yang ada, Tiongkok dan Korea Selatan memiliki hubungan 

bilateral yang baik. Namun, hubungan dua negara tersebut mulai terganggu sejak 

Seoul telah menyetujui pembangunan Terminal High Altitude Area Defense 

(THAAD) atau Sistem rudal anti-balistik milik Amerika Serikat di wilayah Seoul. 

Korea Selatan memutuskan untuk membangun THAAD pada Juli 2016 ditengah 

meningkatnya ancaman dari Korea Utara, tetapi Beijing khawatir bahwa radar 

sistem tersebut dapat menembus wilayahnya dan merusak keseimbangan 

keamanan nasionalnya.
91

 

Tiongkok merupakan rekan dagang terbesar Korea Selatan, maka 

Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan Korea Selatan dengan 

menggunakan kekuatan ekonominya untuk menghukum bisnis Korea Selatan 

ketika sistem antirudal tersebut disebar. Terbukti perekonomian Korea Selatan 

telah terganggu seperti penurunan pengunjung perjalanan wisata masyarakat 

Tiongkok ke Korea Selatan merosot hingga 60%, bisnis-bisnis milik Korea 

Selatan juga menderita akibat boikot dan pemblokiran yang dilakukan 

Tiongkok.
92
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4.2.3.  Kapabilitas Militer Tiongkok 

Dalam kapabilitas militer yang dimiliki Tiongkok terdapat People’s 

Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat yang memiliki layanan 

dan kekuatan yang dibagi menjadi enam bagian yaitu PLA army, PLA Navy, PLA 

Air Force, PLA Rocket Force, PLA Strategic Support Force, dan PLA Joint 

Logistics Support Force. PLA juga menjadi sebuah party army atau tentara yang 

dipolitisi sejak didirikan Chinese Communist Party (CCP) dengan tujuan untuk 

menjamin kelangsungan rezim CCP dan melayani negara sebagai peran sekunder 

yang berbeda dengan militer Barat sebagai pasukan profesional apolitis yang 

terutama melayani negara.
93

 PLA memiliki peran untuk melindungi kepentingan 

dan keamanan nasional Tiongkok, berikut ini terdapat delapan tugas atau misi 

yang dijalankan oleh PLA
94

:  

a. Menjaga kedaulatan wilayah Tiongkok 

b. Menjaga unifikasi nasional 

c. Melindungi kepentingan Tiongkok dalam domain baru 

d. Melindungi kepentingan Tiongkok di Luar negeri 

e. Menjaga pencegahan strategis 

f. Berpartisipasi dalam kerja sama pada keamanan internasional 

g. Menjaga keamanan politik dan stabilitas sosial Tiongkok 

h. Melakukan penyelamatan darurat, bantuan bencana, dan misi 

melindungi hak dan kepentingan. 
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Kepemilikan jumlah penduduk terbesar di Asia juga menentukan seberapa 

kuat tentara yang dimiliki untuk menghadapi pertempuran. Berdasarkan total 

penduduk Tiongkok, terdapat 2.693.000 personel militer dari 2.183.000 personel 

militer yang aktif dan 510.000 personil militer cadangan.
95

 Selain itu terdapat 

persenjatan yang dimiliki Tiongkok untuk menghadapi ancaman serta pertahanan 

negara, berikut ini adalah persenjataan yang dimiliki PLA Tiongkok: 

Tabel 4.4 Jumlah Kekuatan Militer People’s Liberation Army Tiongkok 

Air Power (Unit) Land Strength (Unit) Naval Strength 

(Unit) 

Total Aircraft: 3.187  Combat Tanks: 13.050 Total Naval Assets: 714 

Fighters: 1.222  Armored Fighting Vehicles: 40.000 Aircraft Carriers: 1 

Attack: 1.564  Self-Propelled Artillery: 4.000 Frigates: 52 

Transports: 193 Towed Artillery: 6.246 Destroyers: 33 

Trainers: 368 Rocket Projectors: 2.050 Corvettes: 42 

Total Helicopters: 

1.004 

 Submarines: 76 

Attack Helicopters: 281  Patrol Vessels: 192 

  Mine Warfare: 33 

 

Sumber: Global Fire Power
96

 

 

Berdasarkan tabel di atas adalah kekuatan militer Tiongkok yang dimiliki 

PLA, PLAN, dan PLAAF. Kekuatan dan peralatan militer Tiongkok memiliki 

jumlah terbanyak di Asia Timur dan berkapasitas canggih. Kepemilikian 

kapabilitas militer Tiongkok ditunjang oleh modernisasi peralatan militer yang 

merupakan kebijakan pertahanan Presiden Xi Jinping.  
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Selain tiga kekuatan militer tersebut, Tiongkok juga memiliki kekuatan yang 

dimiliki PLARF. Berikut ini adalah data kekuatan roket Tiongkok yang 

diterbitkan pada tahun 2017: 

Tabel 4.5 Data Kekuatan Roket Tiongkok Pada Tahun 2017 

 

Sistem 

 

Peluncur 

 

Misil 

Perkiraan Jarak 

Tempuh (km) 

ICBM 50-75 75-100 5.400-13.000+ 

IRBM 16-30 16-30 3.000+ 

MRBM 100-125 200-300 1.500+ 

SRBM 250-300 1.000-1.200 300-1.000 

GLCM 40-55 200-300 1.500+ 

 

Sumber: Office of the Secretary of Defense
97

 

 

 

 Data di atas menggambarkan kekuatan rudal jenis peluru kendali balistik 

yang dimiliki oleh Tiongkok. ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) adalah 

senjata peluru kendali balistik yang memiliki jangkauan 5.400-13.000 km dengan 

jarak tempuh yang mampu melewati antar benua. IRBM (Intermediate Range 

Ballistic Missile) adalah peluru kendali balistik yang memiliki jarak tempuh 

menengah dengan jangkauan 3.000-5.500 km. MRBM (Medium Range Ballistic 

Missile) adalah peluru kendali balistik yang hampir sama dengan IRBM, namun 

memiliki jarak tempuh lebih pendek yaitu 1.500-3.000 km. SRBM (Short Range 

Ballistic Missile) adalah peluru kendali balistik yang memiliki jarak tempuh 

pendek yakni 300-1.000 km. GLCM (Ground Launched Cruise Missiles)  adalah 

senjata peluncur rudal berbasis darat yang memiliki jarak tempuh dari 1.500 km. 
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Berikut ini adalah peta penempatan kekuatan militer Tiongkok pada tahun  2012: 

 

Sumber: Annual Report to Congress
98

 

Gambar 4.5 Peta penempatan kekuatan militer Tiongkok pada tahun 2012. 

 

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa fokus pertahanan militer 

Tiongkok pada era Hu Jintao adalah offshore water defense (pertahanan perairan 

lepas), hal tersebut terlihat dari penempatan pertahanan militer yang lebih banyak 

mendekati wilayah perairan.
99

 Pada sebelah kiri terlihat pertahanan militer hanya 

terdapat satu pesawat di wilayah Lanzhou. Fokus pertahanan Tiongkok terlihat 

bergeser ke arah perairan karena beberapa tahun terakhir Tiongkok memiliki 

permasalahan territorial di wilayah perairan. Terlebih lagi tahun 2012 merupakan 

pembangunan Liaoning CV-16 yang dioperasikan untuk membawa pesawat 
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tempur dan helikopter. Penempatan pesawat-pesawat yang berdekatan dengan 

wilayah perairan merupakan strategi untuk meningkatkan pertahanan militer di 

bidang maritim dan memudahkan Liaoning beroperasi dengan membawa pesawat 

dan helikopter. 
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VI. PENUTUP 

 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang 

pengaruh kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok terhadap stabilitas keamanan 

Asia Timur pada tahun 2013-2017, Peneliti menyimpulkan kapabilitas militer 

Tiongkok hanya mampu mempengaruhi tiga negara di kawasan Asia Timur 

terutama Jepang dan Taiwan, sedangkan Korea Selatan telah mendapatkan 

pengaruh jangka panjang. Sebelumnya, tiga negara ini juga memiliki hubungan 

yang kurang baik dengan Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan militer yang 

dilakukan Tiongkok telah memancing tiga negara tersebut untuk memperkuat 

pertahanan militernya. Menurut peneliti, Korea Utara dan Mongolia tidak terkena 

pengaruh atas kepemilikan kekuatan militer Tiongkok karena pada dasarnya dua 

negara ini memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok. 

Kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok yang dilihat dari tiga indikator 

yaitu modernisasi persenjataan, anggaran belanja militer, dan jumlah pasukan 

militer telah menimbulkan kondisi security dilemma di kawasan Asia Timur 

terutama Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Tiongkok memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap masing-masing negara di Asia Timur. Jepang dan 

Taiwan mengkhawatirkan pertahanan militer Tiongkok yang difokuskan pada 
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maritim, karena dua negara tersebut memiliki perselisihan sengketa di wilayah 

maritim. Sedangkan untuk Korea Selatan yang mendapatkan ancaman jangka 

panjang dari Tiongkok yang mengganggu perekonomian Korea Selatan. Berbeda 

dengan tiga negara sebelumnya, Korea Utara dan Mongolia berada di posisi 

negara yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Walaupun terdapat 

kekhawatiran dua negara tersebut atas kepemilikan kekuatan militer Tiongkok, 

namun Tiongkok tidak berpotensi untuk menyerang Korea Utara dan Mongolia.  

Peneliti melihat stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur pada tahun 

2013-2017 masih belum mampu menciptakan stabilitas keamanan regional. 

Berdasarkan data pengeluaran pertahanan militer masing-masing negara Asia 

Timur terdapat kesenjangan pengeluaran militer terutama Tiongkok dengan lima 

negara lainnya yang berbeda lebih dari US$ 180 miliar. Oleh karena itu, penyebab 

kegagalan terciptanya balance of power di kawasan Asia Timur adalah 

ketidakmampuan untuk mengejar atau menyeimbangi kekuatan militer Tiongkok. 

 



90 
 

6.2. Saran 

 

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis telah mendapatkan informasi dan 

pengetahuan terkait permasalahan yang terjadi di Asia Timur. Oleh karena itu, 

peneliti memiliki beberapa saran untuk negara-negara di Asia Timur dan untuk 

peneliti selanjutnya: 

1. Peneliti menyarankan Tiongkok untuk tetap mempertahankan kekuatan 

militernya dan menggunakan kekuatan tersebut dengan efisien artinya 

tidak merugikan negara lain kecuali untuk penggunaan perang. Tiongkok 

sebagai negara terkuat di Asia Timur disarankan untuk menciptakan 

perdamaian di kawasan tersebut misalnya dengan terciptanya kerjasama 

atau institusi keamanan regional yang akan membantu menstabilkan 

keadaan Asia Timur. Dalam menyelesaikan konflik-konflik sengketa yang 

melibatkan Tiongkok, peneliti menyarankan untuk meminta bantuan 

institusi seperti PBB dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. 

 

2. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mampu menjalin hubungan baik 

dengan Tiongkok dan membantu merealisasikan adanya kerjasama atau 

instituai keamanan Asia Timur. Terjalinnya hubungan baik dengan AS 

tetap dipertahankan, namun disarankan untuk AS mengurangi 

keikutsertaannya dalam keamanan Asia Timur. Peneliti mengharapkan 

Korea Utara melakukan denuklirisasi terhadap pengembangan nuklir dan 

rudalnya untuk mengurangi ketegangan serta membantu menciptakan 

perdamaian di Asia Timur. 
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Mongolia tidak hanya berhubungan baik dengan negara tetangganya saja, 

namun harus memperluas hubungan dengan negara-negara besar lainnya 

untuk membantu kemajuan Mongolia baik secara ekonomi maupun 

militer. 

 

3. Peneliti hanya berfokus pada kawasan Asia Timur, sehingga tidak 

menjelaskan lebih detail terkait munculnya aktor-aktor diluar kawasan 

Asia Timur. Peneliti selanjutnya mampu menjelaskan dan menganalisis 

motif AS yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Asia Timur, 

menjelaskan peran Rusia dalam kepemilikan kapabilitas militer Tiongkok, 

menjelaskan lebih detail terkait perebutan sengketa Laut Cina Selatan 

yang mempengaruhi peningkatan kekuatan maritim Tiongkok. 
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