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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebangkitan China selama tiga dekade terakhir telah banyak mengundang 

perhatian internasional. Semenjak revolusi budaya yang terjadi di China, China 

telah mampu bangkit dari keterpurukan penjajahan dan pendudukan oleh Jepang 

dan Bangsa Barat pada abad 18 dan 19. Perjalanan panjang China yang dicatat 

dalam sejarah ini menjadi memorandum atas perjuangan panjang Bangsa China.  

Selama pembangunan kembali dan perbaikan China, diawali dengan 

keberhasilan Mao untuk melakukan revolusi budaya. Dalam masa ini, politik 

China lebih diwarnai oleh pembangunan kembali image China yang sebelumnya 

terpuruk akibat pendudukan dan penjajahan bangsa asing. Mao berhasil membawa 

komunisme China kembali memiliki kejayaan dalam politik inter nasional. 

Keberhasilan ini segera disongsong dengan pembangunan ekonomi yang 

revolusioner oleh Deng. Hingga pencapaian pertumbuhan ekonomi China 

semakin mengukuhkan kemegahan serta kebesaran China kembali pasca 

keterpurukan penjajahan. 

 Menyongsong kebangkitannya yang begitu revolusioner, China mampu 

mendedikasikan dirinya sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan dalam pentas 

internasional. Penguatan China sebagai sebuah kekuatan baru tidak terlepas dari 

keberhasilan China dalam ekonomi dan politik. Keberhasilan Mao membawa 

China menjadi sebuah Bangsa yang mengutamakan kebanggaan atas jati dirinya 
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melalui konfusianisme, dilanjutkan oleh Deng untuk membawa China bangkit 

secara revolusioner dalam bidang ekonomi. 

 Keberhasilan China tidak hanya terhenti pada dua hal tersebut, 

pengalaman penjajahan masa silam yang menghancurkan martabat Bangsa China, 

menjadi rambu tersendiri bagi Negara ini untuk mendapat perhatian khusus. 

Perilaku ekspasionis Jepang semasa kolonialisasi dan keterpurukan China dalam 

Perang candu oleh Bangsa Barat, menjadi beban dan bahan pertimbangan bagi 

pengembangan militer China. Hingga muncul terobosan kebijakan modernisasi 

militer China yang menyita perhatian banyak akademisi dan praktisi dalam kajian 

politik internasional. 

 Pendekatan yang juga berkembang adalah studi kawasan. Berakhirnya 

Perang Dingin, dan munculnya AS menjadi hegemon regional bumi belahan barat 

(Western Hemisphere) menjadi pola baru dengan mundurnya Uni Soviet dari laga 

menghadapi AS. Munculnya kekuatan baru dan tenggelammnya kekuatan yang 

lain menjadi warna tersendiri dalam politik internasional. Penguatan aktor baru di 

luar AS dan USSR yang merupakan aktor utama selama lebih dari empat dekade 

telah meningkatkan khasanah kajian dalam studi mengenai Negara Bangsa.  

 Salah satu kawasan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian terkait 

Negara Bangsa ini adalah kajian kawasan Asia Timur. Akhir Perang Dingin turut 

merubah dinamika kawasan Asia Timur, distribusi power turut berubah dengan 

ditariknya pasukan USSR dari kawasan. Selama Perang Dingin, kawasan ini 

sebagai mana kawasan lain di belahan bumi yang lain merupakan objek rivalitas 

dalam sistem internasional antara AS dan USSR. Berbarengan dengan 
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berakhirnya rivalitas keduanya ini, juga memunculkan aktor baru yang meningkat 

secara peranan di dalam kawasan yang akhirnya mampu menciptakan dinamika 

politik yang tersendiri yang membedakannya dengan dinamika politik global. 

Situasi ini yang meningkatkan perhatian mengenai kajian kawasan seperti 

Asia Timur. Kehancuran Jepang pasca Perang Dunia II oleh Bom Atom sekutu 

dan dilanjutkan dengan perjanjian San Francisco pada September 1951 yang 

mengikat Jepang untuk tidak mengembangkan kemampuan militer dan 

meningkatkan peranan AS sebagai pemenang perang untuk menjaga stabilitas 

kawasan dengan penempatan basis militernya di Asia Timur melalui pangkalan 

militer di Okinawa. Peranan AS di kawasan berhadapan dengan USSR setelah 

keduanya terlibat dalam persaingan sengit Perang Dingin. Hal ini berdampak 

langsung pada perpecahan Semenanjung Korea. 

Korea Utara dan Korea Selatan menjadi dua Negara terpisah yang terbagi 

sebagai dampak persaingan AS dan USSR. Penjajahan atas China semasa 

kolonialisasi juga berimbas pada perpecahan wilayah China kedalam beberapa 

bagian, seperti Hongkong, Makau hingga Taiwan. Runtuhnya Uni Soviet 

mengakhiri tragedi panjang Perang Dingin, pasukan Soviet segera ditarik dari  

daratan Asia Timur, sementara AS sebagai fihak yang bertahan dalam hal ini 

mempertahankan keberadaan pasukannya di daratan Asia Timur.  

Hancurnya Soviet merubah distribusi kekuatan kawasan Asia Timur, 

Semenanjung Korea tidak kunjung bersatu. Persaingan antara Utara dan Selatan 

berlanjut di daratan ini, sengketa Utara-Selatan ini mewarnai hubungan antar 

Negara di kawasan ini. Belum rampung masalah Semenanjung Korea, setelah 



4 

 

China berhasil mengikat kembali Hongkong dan Makau, wilayah lain belum 

terselasaikan dalam sengketa kepulauan Taiwan. 

Kuatnya peranan AS dan melamahnya Jepang akibat keterikatan militer 

terhadap AS memunculkan China sebagai kekuatan di Kawasan pasca mundurnya 

Soviet. Kebangkitan Ekonomi China segera dibarengi dengan peningkatan 

kemampuan militer yang dilakukan secara masif oleh China. Kemampuan 

ekonomi dan militer China yang terus semakin menguat selama tiga dekade 

terakhir semakin mengokohkan China sebagai aktor dominan baru di dalam 

kawasan. China ditengarahi sebagai great power kawasan menggantikan posisi 

Jepang dan Soviet yang sebelumnya menjadi great power dan mengalami 

keruntuhan. 

AS tetap menjadi Negara dominan di Asia Timur melalui basis militernya dan 

hubungannya yang khusus dengan Negara-Negara Asia Timur. Setelah 

keterikatan Jepang, AS meningkatkan peranannya dengan menambah aliansinya 

dengan Korea Selatan dan Taiwan. Sengketa antara China dan Taiwan menjadi 

dinamika kawasan bersama dengan sengketa Korea Utara dan Selatan. Ditambah 

lagi dalam sengketa perbatasan Laut China Selatan antara China serta Taiwan. 

Berbagai persaingan ini menempatkan China untuk berhadapan dengan AS 

sebagai aktor dominan di kawasan dalam dinamika politik kawasan.  

Komitmen AS untuk mendukung Jepang, Korea Selatan dan Taiwan menjadi 

konsen tersendiri bagi China untuk menyiapkan strategi yang matang demi 

menjaga kedaulatan dan keutuhan Negaranya. Taiwan yang terus menyuarakan 

kemerdekaannya untuk melepaskan diri dari China serta terus mempertahankan 
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otoritasnya atas Laut China Selatan menambah daftar persaingan di dalam 

kawasan. AS menjadi aktor dominan dalam persaingan dengan China setelah 

komitmen AS untuk menjaga keamanan tiga Negara aliansinya di kawasan dari 

berbagai ancaman termasuk dalam berhadapan dengan China. Persaingan Utara-

Selatan Semenanjung Korea juga menjadi masalah panjang yang semakin menjadi 

dengan perilaku Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir, selanjutnya 

tindakan agresif Korea Utara dengan serangan atas kepulauan Peyongyang. 

Kembali AS menjadi aktor dominan dalam persoalan ini dengan mendukung 

Korsel untuk menjaga keamanan Korsel. 

Dilain pihak, tren positif ekonomi China terus berlanjut berbarengan dengan 

tren pengembangan militernya. Pasca kebangkitan komunis di China, kedudukan 

China dalam sistem internasional menunjukan peningkatan secara  peran mereka. 

Kebangkitan ekonomi yang ditunjukan China menjadi modal yang mendorong 

China untuk memiliki peranan lebih dalam sistem internasional. Pertumbuhan 

ekonomi China sudah terlihat begitu signifikan, pada periode 1953-1977 saja 

China sudah mencapai pertumbuhan 6,2% pertahun, disusul 8,6% pada 1978-

1991, 12,8% pada 1992 dan 13,4% pada 1993.1 Tahun 1990 merupakan awal 

mula revisi doktrin pertahanan aktif China, dimana China mulai merubah fokus 

pengembangan militernya pada kemampuan udara dan angkatan laut. Militer 

diarahkan pada peningkatan kemampuan operasi yang diselaraskan dengan 

                                                             
1
Jusmaliani, Kebijaksanaan Industeri dan Pertumbuhan Ekonomi China, 

http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8617/8617.pdf 
diakses pada 17 – 04 – 2011 

http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8617/8617.pdf
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teknologi persenjataan yang tinggi. Doktrin ini berlanjut melandasi 

pengambangan militer China sejak 1992.2 

Peran baru sebagai great power kawasan dengan berakhirnya Perang Dingin, 

mendorong China untuk berperilaku melalui modalitas setatus barunya. Spekulasi 

yang banyak muncul terkait perhatian atas kebangkitan China menjadi hal yang 

menarik untuk dibahas secara lebih mendalam. Berbagai pendekatan berusaha 

menggambarkan dan memprediksi perilaki China. Asia Timur sebagaimana 

disebutkan di atas banyak memiliki persaingan yang besifat historis dalam sejarah 

panjang antara aktor di dalamnya, menambah nilai khusus yang menjadikan 

kajian perilaku China di kawasan menjadi semakin menarik. 

Dalam salah satu perkembangan teori HI, dikembangkan dalam bentuk 

offensive realism bahwa Negara dengan status great power akan mengupayakan 

usaha menjadi sebuah regional hegemon. Premis ini berangkat dari asumsi 

keungulan sebagai hegemon adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjamin 

terciptanya sistem yang mendukung untuk pencapaian berbagai kepentingan bagi 

great power itu sendiri. China dengan statusnya sekarang memiliki postur 

tersebut, dengan kebangkitan ekonominya, Ia mentransformasikan latent power-

nya menuju pembangunan actual power dalam bentuk modernisasi militer. Selain 

itu, China tetap mempertahankan pengembangan nuklirnya serta berbagai usaha 

preventif pada persoalan perbatasan sepeti Laut China Selatan, Kepulauan 

Senkakau, serta masalah Taiwan. China melakukan black-mail yaitu ancaman 

                                                             
2
 Yanyan Mochamad Yani,  Makna Pengembangan Kekuatan Mrliter China,  

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_China.pdf diakses pada 17 – 
04 – 2011 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf
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menggunakan kekuatan militer sebagai bagian dari strategi offensive-nya. Dalam 

permasalahan nuklir Korea Utara, China tidak pernah sungguh-sungguh berniatan 

menyelesaikan masalah ini, perilaku ini terjelaskan dalam bentuk bloodletting 

dalam strategi China yang lain dalam upaya pencapaian regional hegemon. 

Dalam tulisan ini, China sebagai great power di kawasan akan dianalisa 

melalui persepektif offensive realism yang dikembangakan oleh Mearsheimer. 

Melalui penjelasan sistem, dinamika politik kawasan akan dijelaskan 

menggunakan konsep Regional untuk mendapati gambaran kawasan Asia Timur 

yang menjadikannya sebagai kawasan sebagai subsistem yang berbeda dengan 

sistem global. Melalui hal tersebut akan didapati gambaran sistem yang berlaku di 

kawasan ini yang merupakan sistem dengan pola distribusi power yang berbeda 

seiring berakhirnya perang dingin, dimana China memiliki peranan baru sebagai 

great power. Sengketa yang melibatkan Negara-Negara di kawasan ini 

menunjukan anarki kawasan ini, dimana tiada lembaga supra state untuk 

menjamin keamanan bagi China yang selanjutnya akan memicu perilaku China di 

kawasan yang akan dijelaskan melalui Great Power Theory sebagaimana 

persepektif offensive realism Mearsheimer. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini akan dibahas 

permasalahan berikut: 

Bagaimana kepentingan China pasca perang dingin di kawasan Asia Timur  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana kepentingan China pasca Perang Dingin di kawasan Asia Timur 

sebagai tujuan yang ingin peneliti capai. Adapun hal tersebut dimaksudkan untuk 

menjelaskan (explain) kepentingan China pasca Perang Dingin di kawasan Asia 

Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Mengetahui gambaran kawasan Asia Timur dalam segi keamanan sebagai 

sebuah kawasan yang memiliki ciri tersendiri dalam pola hubungan antar 

Negara di dalamnya. 

2. Mengetahui kepentingan China pasca Perang Dingin dengan setatus 

barunya sebagai great power. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1. Memenuhi standar tugas akhir untuk memenuhi persyaratan mendapat 

gelar S1 jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Peneliti dapat mengaplikasikan teori dan konsep mengenai keamanan yang 

menjelaskan tentang kawasan dan great power. 

3. Pengembangan teori keamanan. 

  



9 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Studi Terdahulu 

Banyak pemerhati Asia Timur dan China pada bagian khususnya, 

kebangkitan Asia Timur melalui ekonominya yang revolusioner telah 

meningkatkan eksistensi kawasan ini dalam politik internasional. Sebagai bagian 

yang menjadi pusat perhatian di Asia Timur salah satunya China sebagai Giant of 

East Asia. Kebangkitan China setelah keterpurukan akibat kelengahan China 

selama masa kolonialisasi Jepang dan Perang Candu dengan Bangsa Barat segera 

direspon dengan kebangkitan China yang revolusioner melalui revolusi yang 

diawali Mao dan dilanjutkan oleh  Deng Xiaobing hingga membawa China pada 

jalur positif hingga sekarang ini. 

Kebangkitan China secara ekonomi yang segera disusul dengan kebijakan 

modernisasi militer China yang komperhensif mengundang banyak spekulasi 

mengenai China. Perilaku China ditengarahi akan mengundang instabilitas Asia 

Timur hingga akan membahayakan keamanan regional Asia Timur. Banyak juga 

diantara para pengamat yang menyatakan kebangkitan China secara militer ini 

akan berpotensi positif bagi kebangkitan Asia Timur melalui indikasi perilaku 

China yang mengedepankan kerjasama dan mengutamakan kepentingan ekonomi.  

Salah satu yang menjelaskan China akan berperilaku koopeatif dengan 

kebangkitan China sekarang adalah Jianwei Wang dalam China’s Peaceful Rise: a 

Comparative Study,3 menggunakan pengembangan teory liberal ia mengajukan 

teori peaceful rise untuk mengambarkan China modern. Ia menunjukan data 

                                                             
3
 Jianwei Wang, 2009, China’s Peaceful Rise: a Comparative Study dalam 

http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052017544710.pdf 11/05/2012  Pkl. 16:15 

http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052017544710.pdf%2011/05/2012
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statistik perilaku China sebagai great power dengan kecenderungan perilaku 

cooperative dengan eksistensi yang semakin menguat dalam dinamika organisasi 

internasional maupun berbagai bentuk kerjasama internasional yang menurutnya 

mengindikasikan potensi damai perkembangan China.  

Chad-Song NG. Maj, 2005, Thesis Master of Military Art at and Science 

Faculty of The U.S. Army Command and General Staff College dalam Assesing 

China Hegemonic Ambitions,4 Dalam pertumbuhan dan pencapaian ekonominya, 

mendorong peningkatan posisi China dalam pentas politik internasional. Melalui 

pengandaian keberlanjutan perekonomian China, pada tahun 2020 China telah 

mengungguli AS secara perekonomian. China juga di perlakukan 

mentransformasi kekuatan ekonominya menjadi keuatan militer dan kekuatan 

diplomasi. Situasi tersebut memberikan China posisi dominan dalam kasus Tibet, 

Spratly Island, perselisihan dengan Jepang dan AS dan menjadi host  berbagai 

situasi asertif lainnya. Tesis ini menitik beratkan pada pendekatan sentralistik 

perspektif China melalui penelusuran historis, strategi klasik, tren strategi, serta 

sumber berdasarkan pernyataan masyarakat China, pemerintahan China serta 

pemikir strategi China guna mendapati strategi utama dan informasi untuk 

mendapati ambisi hegemoni China. Penemuan tersebut kemudian diselaraskan 

dengan analisa pada situasi kekinian. 

Banyak pendapat lain mengenai kebangkitan China melalui tren positif 

kebangkitan ekonomi China yang dibarengi dengan pengembangan dan 

modernisasi militer China. Spekulasi yang juga muncul adalah kehadiran China 

                                                             
4
 Chad-Song NG. Maj, 2005, Thesis Master of Military Art at and Science Faculty of The U.S. 

Army Command and General Staff College dalam Assesing China Hegemonic Ambitions dalam 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA437053 14/06/13 12:00 
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sebagai ancaman stabilitas Asia Timur dan eksistensi serta dominasi AS di Asia 

Timur. Salah satu yang mengusung isu ini adalah Paul J. Bolt & Adam K. Gray 

dalam China’s National Security Stategy menjelaskan peluang China dan 

kelemahan China dalam strateginya untuk menjadi bahan pertimbangan strategy 

bagi AS untuk menjaga eksistensinya dan keamanan Asia Timur.5 

Begitu pula yang secara komperhensif disampaikan John J. Mearsheimer 

dalam The Gathering Storm: China’s Chalange to US Power in Asia.6 

Mearsheimer mendedikasikan pendekatanya yang pesimistis atas kebangkitan 

China sekarang akan mengarah kepada rivalitas keamanan yang mendalam antara 

AS dan China yang akan melibatkan banyak aktor lain di Asia Pasifik untuk 

bersama membentuk aliansi bersama AS untuk menahan kebangkitan China. 

Mearsheimer mengindikasikan China akan memastikan diri memiliki keunggulan 

militer melebihi rival potensialnya seperti Jepang, Russia, dan India sehingga 

mampu memastikan diri untuk dapat bertindak dan mengambil langkah untuk 

menundukan seluruh rival potensial ini untuk menjadi boss di regional Asia 

Pasifik, dan mendikte Negara lain di regional untuk menerima apa pun yang 

dilakukan China sebagaimana yang dicapai AS sekarang di Western Hemisphere 

(Belahan Bumi Barat). Mearsheimer menjelaskan itu tidak akan mudah bagi 

China sebab AS sebagai satu-satunya Negara Hegemon akan memastikan untuk 

ketiadaan Hegemon baru yang dapat mengganggu stabilitas kepemimpinannya. 

Maka Mearsheimer mengindikasikan AS yang akan membentuk aliansi bersama 

                                                             
5
 Paul J. Bolt & Adam K. Gray, 2007, China’s National Security Stategy,dalam  

http://www.usafa.edu/df/inss/Research%20Papers/2007/CHINAS%20NATIONAL%20SECURIT
Y%20STRATEGY.pdf diakses pada 19/03/13 pukl. 13:42 
6
 John J. Mearsheimer, 2010, The Gathering Storm: China’s Chalange to US Power in Asia dalam 

http://cjip.oxfordjournals.org/content/3/4/381.full.pdf 01/04/2012  Pkl. 11:46 

http://www.usafa.edu/df/inss/Research%20Papers/2007/CHINAS%20NATIONAL%20SECURITY%20STRATEGY.pdf
http://www.usafa.edu/df/inss/Research%20Papers/2007/CHINAS%20NATIONAL%20SECURITY%20STRATEGY.pdf
http://cjip.oxfordjournals.org/content/3/4/381.full.pdf%2001/04/2012
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Negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk memastikan diri menghentikan 

orientasi utama China ini. 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini akan menggunakan pendekatan dan 

cara pandang sebagaimana yang dilakukan Mearsheimer dalam memandang 

dinamika Asia Pasifik. Berbeda dengan Mearsheimer yang melihat China dalam 

konteks Asia Pasifik, penelitian ini akan difokuskan kepada dinamika kawasan 

Asia Timur. Sebagaimana dikatakan Mearsheimer ancaman terbesar China adalah 

AS, dan basis terkuat AS sejauh ini adalah di Asia Timur melalui hubungan 

politik yang panjang dengan tiga Negara utama Asia Timur lainnya; Taiwan, 

Korea Selatan, dan Jepang. Maka penulis mengasumsikan orientasi terbesar China 

saat ini adalah memastikan AS untuk meninggalkan Asia Timur, terlebih berbagai 

sengketa perbatasan yang banyak dicampuri AS yang sering mempersulit China 

seperti sengketa Taiwan dan Laut China Selatan.  

Perilaku China akan dijelaskan dengan offensive realism yang dikembangkan 

secara baik oleh Mearsheimer dalam bukunya The Tragedy of Great power 

Politics. Usaha penggambaran perilaku China di Asia Timur ini pernah dilakukan 

oleh Yuang-Kang Wang dalam Offensive Realism and the Rise of China.7 Wang 

mengaplikasikan Offensive pada perilaku China semasa pemerintahan Dinasti 

Ming (1368-1644) dimana China berperilaku offensive dan mengembangkan 

kemampuan militernya hingga memastikan kekuatannya melebihi kerajaan yang 

lain di sekelilingnya untuk menghadapi ancaman dari Mongol. Setelah 

memastikan kekuatan militer yang mengungguli Mongol, China secara rapi 

                                                             
7
 Yuang-Kang Wang, 2004, Offensive Realism and The Rise of China dalam 

http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/Wang-offensive%20realism%20and%20China.pdf 
15/03/2012 PKL 22:24 

http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/Wang-offensive%20realism%20and%20china.pdf
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memastikan Mongol untuk keluar dari daratan China dan mereduksi ancaman atas 

China. Dengan kemampuan militer yang unggul, China memberlakukan sistem 

upeti untuk menerapkan hegemoni atas pemerintahan lain di sekitarnya dan 

melakukan strategi  Buck-Pusing atas Mongolia dan berhasil menghentikan 

ancaman Mongol. 

Penelitian yang lain yang juga menjelaskan mengenai perilaku China di 

kawasan Asia adalah Adhe Nuansa Wibisono, Mahasiswa Kajian Terorisme Fisip 

UI (Universitas Indonesia) dalam paper presentasinya yang berjudul Peningkatan 

Kapabilitas Militer China dalam Upaya Menjadi Negara Hegemon di Kawasan 

Asia. Adhe juga menggunakan pendekatan ofensif realisme dari Mearsheimer, 

berbeda dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian peneliti, yang 

dilakukan Adhe adalah menggambarkan kapasitas China yang memiliki 

kemampuana ofensif berdasarkan pendekatan Mearsheimer. Dalam kesimpulan 

tulisan ini, Adhe berkesimpulan bahwa China merupakan Hegemon Regional baru 

yang menentang dominasi hegemoni AS di kawasan Asia Timur. Dalam 

penelitian yang dilakuan peneliti, hasil penelitian peneliti justru bertentangan 

dengan yang disimpulkan Adhe, peneliti mendapati China belum mampu 

memposisikan diri sebagai hegemon regional dikarenakan kehadiran AS yang 

menambah kalkulasi kekuatan bagi Jepang dan Korsel. Selain itu, Adhe 

menedefinisikan Asia Timur dengan menyertakan India, Rusia dan AS dengan 

mengoprasionalkan perilaku China di kawasan yang menyertakan Asia Tenggara, 

Asia Selatan, Asia Timur serta Asia Tengah, sementara dalam penelitian ini 

peneliti membatai diri pada wilayah orasional Asia Timur yang hanya 
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menyertakan Jepang, China, Korsel, Korut yang disertai dengan kehadiran AS 

melalui eksistensi militernya di kawasan tersebut.8 

Menggunakan pendekatan yang juga serupa, tulisan ini akan mengupas 

perilaku China di kawasan dengan kacamata offensive realism pasca Perang 

Dingin. Melalui penjelasan sistemik dalam penjelasan distribusi kekuatan di 

kawasan pasca Perang Dingin dengan berbagai perubahan dan dinamikanya yang 

terjadi sebagai implikasi perubahan dinamika kekuatan di kawasan antara Major 

Power di kawasan yang banyak mengalami perubahan dengan berakhirnya Perang 

Dingin.  

Tabel 1 Tabel posisi penelitian 

No/Nama/Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

1) Jianweai Wang dalam 

China’s Peaceful 

rise: A Comparative 

Study pada tahun 

2009 dalam The East 

Asia Institute 

working paper  

Penelitian lapangan 

dengan questioner dan 

setudi perbandingan 

menggunakan konsep 

china peaceful rise 

China dengan public 

diplomasinya merupakan 

gambaran bahwa China 

akan menjadi Negara 

yang cooperatif dan 

mengedepankan 

perdamaian. Namun 

demikian, di Jepang, 

Korsel serta AS, persepsi 

yang berkembang adalah 

ancaman atas 

pertumbuhan China. Hal 

                                                             
8
 Adhe Nuansa Wibisono, Mahasiswa Kajian Terorisme Fisip UI (Universitas Indonesia) dalam 

paper presentasinya yang berjudul Peningkatan Kapabilitas Militer China dalam Upaya Menjadi 
Negara Hegemon di Kawasan Asia diakses melalui 
http://www.academia.edu/2553830/Peningkatan_Kapabilitas_Militer_China_Dalam_Upaya_Menj
adi_Negara_Hegemon_di_Kawasan_Asia 05/11/2013 pkl 16:20 
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ini dipicu dari perilaku 

agresif China dalam hal 

pengembangan militer 

serta persoalan sengketa 

perbatasan. Faktor 

lainnya adalah konstruksi 

media baik dalam novel, 

berita hingga tulisan para 

akademisi yang 

memberikan gambaran 

ancaman atas 

pertumbuhan China. 

2) Paul J. Bolt & Adam 

K. Gray dalam 

China’s National 

Security Startegy 

Deskriptif dengan 

penelitian lapangan 

melalui interview dan 

studi literatur 

menggunakan konsep 

diplomasi 

China dalam 

perkembangannya tidak 

menunjukan kemunduran 

dalam pembangunan dari 

segi Militer, Ekonomi 

Hingga Politik. China 

memiliki prioritas utama 

atas Taiwan dan Laut 

China Selatan. Hal ini 

penting sebab 

kekawatiran akan efek 

domino jikalau daerah ini 

lepas dari China. Untuk 

itu Bolt 

merekomendasikan 

perencanaan yang matang 

bagi US untuk 

menghadapi penguatan 

peranan China di Asia 
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Pasifik. 

3) Chad-Song NG. Maj, 

2005, Thesis Master 

of Military Art at and 

Science Faculty of 

The U.S. Army 

Command and 

General Staff College 

dalam Assesing China 

Hegemonic Ambitions 

 

Deskriptif menggunakan 

konsep Hegemoni 

Dalam pertumbuhan dan 

pencapaian ekonominya, 

mendorong peningkatan 

posisi China dalam 

pentas politik 

internasional. Melalui 

pengandaian 

keberlanjutan 

perekonomian China, 

pada tahun 2020 China 

telah mengungguli AS 

secara perekonomian. 

China juga diperlakukan 

mentransformasi 

kekuatan ekonominya 

menjadi keuatan militer 

dan kekuatan diplomasi. 

Situasi tersebut 

memberikan China posisi 

dominan dalam kasus 

Tibet, Spratly Issland, 

peselisihan dengan 

Jepang dan AS dan 

menjadi host  berbagai 

situasi asertif lainnya. 

Tesis ini menitik beratkan 

pada pendekatan 

sentralistik perspektif 

China melalui 

penelusuran historis, 
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strategi klasik, tren 

strategi, serta sumber 

berdasarkan pernyataan 

masyarakat China, 

pemerintahan China serta 

pemikir strategi China 

guna mendapati strategi 

utama dan informasi 

untuk mendapati ambisi 

hegemoni China. 

penemuan tersebut 

kemudian diselaraskan 

dengan analisa pada 

situasi kekinian dalam 

perilaku China. 

4) John J. Mearshimer 

dalam The Gathering 

Storm: China’s 

Challenge to US 

power in Asia dalam 

The Chinese Journal 

of International 

Politics, Vol. 3, 2010, 

381-196 

Eksplanatif  

menggunakan teori 

ofensif realisme 

Pertumbuhan China di 

kawasan Asia dipandang 

sebagai sebuah ancaman. 

Mearsheimer 

menjelaskan 

ketidakpastian atas 

pertumbuhan China di 

masa yang akan datang. 

Namun dipastikan bahwa 

jika hal ini terus 

berlanjut, China akan 

merubah dan Menggeser 

dominasi AS di kawasan.  

5) Yuan-Kang Wang 

dalam Offensive 

Explanatif menggunakan 

teori ofensif realisme 

Wang menjawab kritik 

dari Chan yang 
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Realism and The Rise 

of China Issues & 

Studies Journal 

Institute Of 

International 

Relations, National 

Chengchi University, 

Taipei, Taiwan 

(ROC) Vol. 40, No. 1 

(March 2004). Pp. 

173-201 

mengatakan bahwa 

Realisme adalah teori 

yang tidak aplikatif untuk 

menjelaskan fenomena di 

daratan Asia. Realisme 

bukan merupakan teori, 

melainkan paradigma 

yang di dalamnya 

memiliki ragam teori. 

Wang menunjukan 

keaplikatifan Offensive 

Realism Mearsheimer 

dalam menjelaskan 

sejarah China masa 

lampau. Bahwa sebagai 

Great Power, China 

melakukan maksimasi 

power dan 

mengupayakan 

keunggulan power relatif 

China atas rival-rivalnya.  

6) Adhe Nuansa 

Wibisono, Mahasiswa 

Kajian Terorisme 

Fisip UI (Universitas 

Indonesia) dalam 

paper presentasinya 

yang berjudul 

Peningkatan 

Kapabilitas Militer 

China dalam Upaya 

 

Deskriptif menggunakan 

Ofensif Realisme  

Menggambarkan 

kapasitas China yang 

memiliki kemampuana 

ofensif berdasarkan 

pendekatan Mearsheimer. 

Dalam kesimpulan 

tulisan ini, Adhe 

berkesimpulan bahwa 

China merupakan 

Hegemon Regional baru 
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Menjadi Negara 

Hegemon di Kawasan 

Asia. 

yang menentang 

dominasi hegemoni AS di 

kawasan Asia Timur. 

Adhe menedefinisikan 

Asia Timur dengan 

menyertakan India, Rusia 

dan AS dengan 

mengoprasionalkan 

perilaku China di 

kawasan yang 

menyertakan Asia 

Tenggara, Asia Selatan, 

Asia Timur serta Asia 

Tengah 

7) Gigih Al Islami 

dalam Kepentingan 

Strategis China di 

Kawasan Asia Timur 

Pasca Perang Dingin 

dalam Perspektif 

Offensive Realism 

John J. Mearsheimer 

dalam Skripsi Jurusan 

Hubungan 

Internasional, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang, 2013 

Eksplanatif menggunakan 

teori ofensif realisme 

Membatasi pada regional 

Asia Timur (Northeast 

Asia) penelitian ini 

menunjukan aplikasi 

analisa offensive realism 

pasca perang dingin di 

kawasan. Pasca Perang 

Dingin status China 

mengalami peningkatan 

menjadi status Great 

Power dengan penguatan 

kapasitas power 

relatifnya dari segi 

Ekonomi dan Militer. 

Situasi ini mendorong 

China melakukan upaya 

pencapaian Hegemoni 
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Regional. Hal ini terlihat 

dari berbagai strategi 

offensive China seperti 

blood leting Korut, 

Blackmail Taiwan dan 

Kepulauan Senkaku serta 

Laut China Selatan, 

penguatan ekonomi dan 

Modernisasi Militer 

(pengalokasian ekonomi 

untuk militer) serta 

penguatan persenjataan 

nuklir 

 

1.5.2 Pendekatan dan Konsep 

1.5.2.1 Offensive Realism By John J. Mearsheimer 

Mearsheimer menjelaskan mengenai perilaku great power di dalam politik 

internasional. Melalui lima asumsi dasar yang ia bawa dari tradisi keilmuan 

realisme, Ia mengembangkan pendekatan strukturalisme Waltz yang lebih 

defensif. Pertama,  sebagai pokok asumsinya adalah bahwa Negara sebagai aktor 

utama dalam politik internasional, dihadapkan dengan satu keadaan yang dikenal 

sebagai anarki sistem internasional. Artinya tidak ada otoritas yang lebih tinggi 

dari pada kedaulatan Negara, sebagai akibat dari ketiadaan lembaga yang lebih 

tinggi melebihi otoritas Negara dalam sistem internasional.9 

                                                             
9
 Mearsheimer, 2001, The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company: New 

York. London, P. 30 – 32 
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Kedua, tidak satu pun dari Negara dapat mengetahui dengan pasti apa yang 

menjadi tujuan dari Negara lain. Satu waktu akan menjadi kawan kemudian di 

waktu yang lain akan bermusuhan dan saling menjatuhkan, sebagaimana 

hubungan AS-Soviet-China yang berkawan semasa PD I dan II kemudian berbalik 

menjadi lawan di waktu yang lain. Ketiga, keberlangsungan dan keselamatan 

Negara merupakan prioritas utama bagi setiap Negara.10 Keempat,  Negara 

merupakan aktor yang rasional, oleh karenanya ia memiliki kemampuan untuk 

memperhitungkan dan mempertimbangkan situasi eksternalnya guna mencapai 

strategi yang tepat untuk mampu mencapai dasar keselamatannya. 11 Kelima, yang 

menjadi dasar argumen Mearsheimer adalah setiap Negara memiliki kemampuan 

militer yang berpotensi offensive, artinya karena sedari awal tidak ada yang bisa 

mengetahui dengan pasti yang menjadi perhatian utama satu Negara, situasi ini 

memungkinkan bagi adanya potensi saling menghancurkan di antara Negara. 12 

Melalui argunen dasar tersebut, Mearsheimer mengkalkulasikan satu 

pendekatan yang ia sebut sebagai offensive  realism. Keadaan yang tidak pasti 

yang ditawarkan oleh sistem internasional, mengarahkan Negara untuk 

berperilaku secara tepat dalam mengusahakan survival-nya. Mearsheimer 

menegaskan bahwa jalan terbaik untuk menjamin keselamatan Negara adalah 

                                                             
10

 Dengan demikian kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah merupakan hal mutlak yang harus 
dipertahankan oleh Negara sebagai bagian dari kepentingan atas keberlangsungan hidup satu 
Negara. Maka untuk China, dalam hal ini persoalan Taiwan, Laut China Serlatan serta Tibet 
adalah bagian dari hal mutlak ini. 
11

 Dalam kondisi ini, Negara dapat mengkalkulasikan perhitungan yang matang untuk melakukan 
setrategi perang atau tidak. Negara akan berperang hanya jika dia dapat memastikan diri akan 
memenangkan perang, sebab peperangan memerlukan biaya yang besar baik ekonomi maupun 
sumberdaya. 
12

 Ibid. 
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menjadi hegemon regional, yaitu dengan memaksimalkan power relatif untuk 

menjadi Negara terkuat di dalam sistem. 

Namun demikian, sangat sulit untuk mencapai hegemoni global, sebab akan 

sangat sulit bagi Negara untuk tetap mampu mencapai dan menstabilkan kekuatan 

ke seluruh bagian dunia dan di belahan lain yang memiliki keterpisahan jarak. 

Maka demikian, pencapaian terbaik yang mampu diusahakan oleh Negara adalah 

menjadi hegemon regional di wilayah geografisnya sendiri. Sebagaimana AS yang 

merupakan Negara terkuat di seantero jagad tetapi bukan hegemon global, ia 

hanya mampu menjadi hegemon regional.  

Negara dengan kemampuan regional hegemon, akan melakukan pencegahan 

bagi munculnya hegemon baru di kawasan yang lain yang dapat mengancam 

keberlangsungan-nya. Maka yang dilakukan adalah menciptakan pembagian 

kekuasaan dalam hubungan polaritas di wilayah yang lain, hal ini penting untuk 

memunculkan persaingan di antara mereka dan mengurungkan kemungkinan bagi 

great power lain untuk mengganggu eksistensinya sebagai satu-satunya Negara 

hegemon. Seperti halnya yang dilakukan AS di daratan Asia.13 

Sebagai indikator utama perilaku Negara adalah power (power capabilities), 

Mearsheimer memformulasikan definisi power kedalam dua bentuk. Mereka 

adalah latent power (ekonomi dan populasi) dan actual power (militer). 

Kemudian Mearsheimer juga menegaskan keutamaan kemampuan militery army 

                                                             
13

 AS menciptakan pola persaingan yang tidak kunjung terselsaikan semisal dalam sengketa 

perbatasan di Asia Timur antara China-Jepang, Jepang-Korsel, China-Taiwan. AS juga 
memunculkan pola persaingan di Asia Tenggara dalam bentuk Arm Race yang melakukan 
penjualan senjata  secara besar kepada beberapa Negara di kawasan ini dan mendukung 
pengembangan persenjataan oleh Singapura. Di Asiaa Selatan AS mendukung program nuklir oleh 
India, sementara di Asia Tengan ada Israel yang terus di back up oleh AS. 
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bukan naval atau pun air force. Army menjadi utama dikarenakan efektifitasnya 

dalam menguasai wilayah sebagai bagian terpenting dalam dunia perbatasan 

Negara.14 

Sebagai aktor rasional, Negara akan melakukan pertimbangan dan 

perhitungan untuk menyusun strategi yang tepat guna mencapai hegemoni 

regional. Mearsheimer membaginya kedalam dua bentuk utama strategi, Pertama 

adalah tindakan langsung guna mencapai power relatif. Kedua, tindakan tidak 

langsung dengan tujuan mengetahui tindakan dari Negara agresor (chacking). 15 

China adalah great power di Asia Timur, namun ia tidak memilih melakukan 

usaha memaksimalisasi kekuatan relatifnya saat ini. Hal yang dilakukan pertama 

adalah menciptakan kemampuan militer sebagai basis kekuatan Negara yang 

melebihi Negara tetangganya. Mearsheimer menjelaskan bahwa China bertindak 

secara rasional, dengan memperhatikan kemampuan militer yang dimiliki AS 

sekarang tidak sepadan bagi China untuk memaksimalkan kekuatan relatifnya saat 

sekarang ini, sehingga yang harus terus dilakukan oleh China adalah terus 

meningkatkan kemampuan ekonominya untuk kemudian menyusun strategi yang 

tepat guna mengusir AS dari daratan Asia dan merebut Taiwan dan mengamankan 

persengketaan perbatasan lainya. Taiwan menjadi basis utama stabilitas aliran 

sumberdaya bagi China maupun AS karena geografis strategisnya. Maka Taiwan 

menjadi keutamaan bagi China sebagai bagaian dari kedaulatan China yang 

tengah berusaha melepaskan diri dari China.16 

                                                             
14

 Peter Toft, John J Mearsheimer: an Offensive Relist Between Geopolitics and  Power, 
http://www.palgrave-journals.com/jird/journal/v8/n4/full/1800065a.html 
15

 Ibid. 
16

 Mearsheimer, Clash of the Titanz, http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034.pdf 
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Mearsheimer mencontohkan bagaimana Jepang dan Jerman yang melakukan 

usaha menjadi hegemon setelah pencapaian ekonomi yang memadai dan 

mentransformasikannya kedalam kemampuan militer. Sehingga Mearsheimer 

menunjukan analisanya bahwa China juga seharunya melakukan hal yang sama 

semenjak setiap Negara telah mengutamakan keselamatannya maka menjadi 

offensive adalah jalannya untuk menjadi hegemon regional. Dan untuk mencapai 

ini dibutuhkan perhitungan dan strategi yang tepat bagi China sebagaimana 

dilakukan AS di daratan Eropa. 17 

Mearsheimer mencontohkan bagaimana AS setelah merdeka 1783 hanyalah 

merupakan Negara kecil yang berhadapan dengan 13 Negara lain sepanjang 

Lautan Atlantis. Pada saat itu kawasan di sekitar AS masih merupakan kawasan 

yang diwarnai dengan persaingan antar suku asli Amerika. Situasi ini merupakan 

ancaman berbahaya.18 

Setelah 115 tahun perumus kebijakan mampu memformulasikan AS menjadi 

hegemon regional, mereka melakukan ekspansi daratan Amerika dari Atlantis 

higa Lautan Pasifik. AS berperang melawan Mexico dan banyak suku asli 

Amerika. Hingga mencapai daratan Kanada dan Karibia. Semasa ini AS 

memfokuskan diri pada pencapaian hegemoni regional sepanjang westrn 

hemisphere, mereka berusaha menyingkirkan great power di wilayah ini dan 

memastikan mereka tidak akan kembali. Kebijakan ini dikenal dengan Doktrin 

Monroe hingga pada 1898 kerajaan Eropa runtuh dan US menjadi Negara 

hegemon regional pertama dalam sejarah dunia modern. 

                                                             
17

 Peter Toft, John J Mearsheimer: an Offensive Relist Between Geopolitics and Power, 
http://www.palgrave-journals.com/jird/journal/v8/n4/full/1800065a.html 
18

 Opcit. 
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Kemudian yang dilakukan AS adalah menghalangi usaha pencapaian 

hegemoni oleh Negara lain. Ini sebagaimana dilakukan AS dalam menghentikan 

usaha yang dilakukan Jerman (1900-1918) Jepang (1931-1945), Nazi Jerman 

(1933-1945) hingga Uni soviet semasa Perang Dingin (1945-1989). 

Bagaimana dengan China, China akan melakukan hal yang serupa 

sebagaimana AS. Sebagaimana Jepang dan Jerman hingga AS sebelum 

mengusahakan maksimalisasi power relatif. China akan memastikan keunggulan 

power antara ia dengan Negara tetangganya. Untuk itu barulah China akan 

melakukan tindakan offensive untuk menjadi hegemon regional, maka ia akan 

lebih mudah dalam menghadapi Taiwan serta sengketa perbatasan lainya.19 

Mearsheimer juga mengidentifikasi perilaku great power untuk mencapai 

maksimal relatif power. Dalam hal ini mereka akan melakukan usaha terkait 

setidaknya dalam empat strategi yang terjawantahkan kedalam bentuk berikut. 

Pertama, dan mutlak akan dilakukan oleh great power adalah menjadi hegemon 

dalam regional mereka, sebab akan sulit memproyeksikan power yang terbatas 

oleh jarak lautan yang luas. Kedua, great power akan memaksimalkan 

kekayaannya mengungguli kekayaan tetangganya untuk memastikan keunggulan 

militer dengan kekayaan yang dimiliki. Ketiga, great power akan 

memproyeksikan keutamaan kemampuan militer darat dengan dukungan 

kemampuan laut dan udara. Militer lebih diutamakan dari pada naval dan air force 

menurut Mearsheimer karena militer adalah keutamaan land power dalam 

regional untuk mampu mengambil alih dan menjaga wilayah dari serangan lawan. 

                                                             
19

 Mearsheimer, Why China Rise Will not be Peaceful, 
http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf 
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Namun demikian tidak akan kekayaan dialokasikan seluruhnya kedalam 

kemampuan militer, sebab yang keempat meskipun akan sulit menurut 

Mearsheimer great power akan memproyeksikan keunggulan nuklir.20 

Dengan keunggulan di atas maka Negara akan memproyeksikan maksimasi 

power relatif. Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan, pertama war sebagai 

strategi yang paling utama namun akan membutuhkan banyak biaya, dan hanya 

akan dilakukan sejauh perhitungan keuntungan telah dapat dipastikan. Kedua 

blackmail merupakan stategi yang mengandalkan ancaman kemampuan militer 

tanpa penggunaan langsung kemampuan militer untuk mencapai suatu hasil tanpa 

membutuhkan biaya, namun hal ini akan sulit dicapai dalam menghadapi great 

power maka ia hanya akan banyak memiliki imbas ketika menghadapi Negara 

dengan kekuatan yang relaitif berada jauh di bawahnya. Ketiga bait and bleed 

sebagai bentuk strategi untuk melemahkan lawan dengan memproyeksikan perang 

jangka panjang yang akan memakan banyak biaya dan sumber daya yang lain 

termasuk kemampuan militer. Kesulitan strategi ini adalah keberhasilan adu 

domba sebab ecap kali pada akhirnya objek strategi dapat menyadarinya. Keempat 

adalah bloodletting sebagai strategi yang lebih menjanjikan menurut 

Mearsheimer, bukan menciptakan konflik seperti pada baiting melainkan lebih 

kepada strategi membiarkan peperangan yang terjadi di antara musuh tanpa ikut 

serta. Seperti AS membiarkan Jerman menginvasi Russia dan hannya akan 

membantu salah satunya saat ada yang berpotensi mengalahkan, selama belum 

                                                             
20

 Mearsheimer, The Tragedy of Great power Politics. P. 140 – 147.  
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menuju pada titik ini maka AS membiarkan keduanya mencapai korban hingga 

sebanyak mungkin.21 

Tidak hannya melakukan usaha maksimasi power, great power juga akan 

memastikan untuk menghentikan usaha agresor mencapai power di daerah mereka 

di dalam kawasan. Ini akan dilakukan sebagai strategi sejauh great power telah 

mencapai hegemoni regional. Maka sasaran selanjutnya adalah memastikan diri 

sebagai satu-satunya hegemon regional yang ada. Maka hegemon akan 

mengedepankan strategi untuk menghindari terciptanya hegemon lain di regional 

lain di belahan dunia lainnya atau pun menghindari munculnya potensi hegemon 

baru  di regionalnya. Sejauh hal yang dilakukan adalah Balancing dan atau Buck-

Pussing.22 

1.5.2.2 Konsep Power 

Dalam konsep hubungan internasional, secara sederhanam power dapat 

dipahamai sebagai kemampuan untuk melakukan kontrol pengaruh terhadap suatu 

hasil atau peristiwa atau tindakan. Power memiliki dua dimensi di dalamnya yang 

menyangkut dimensi internal dalam bentuk kemandirian atau autonomy 

(kedaulatan) serta dimensi eksternal ia mengandung kemampuan untuk 

                                                             
21

 Ibid. P. 155. 
22

 Strategi balancing dimaksudkan Mearshimer dalam bentuk mobilisasi sumberdaya secara 
mandiri guna melakukan pengimbangan kekuatan atau dengan jalan membentuk aliansi guna 

mencegah munculnya super power baru yang berpotensi menadi hegemon. Sementara buck-
pushing dilakukan melalui penciptaan persaingan yang berbentuk adu domba antar great power 
lain tanpa turut serta dalam persengketaan dan membiarkan keduanya melemah (jika sistemnya 
multipolar) atau dengan menciptakan kekuatan secara mandiri sebesar mungkin untuk 
menghasilkan ancaman yang sebesar besarnya bagi lawan. 
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mempengaruhi, mengarahkan, mengendalikan atas pihak lain. Pada bagian kedua 

ini, power lebih dimengerti sebagai keterkaitan antara interaksi dah hasil.23 

Dalam kajian hubungan internasional, power seringkali dipahami para ilmuan 

HI sebagai tujuan. Power diartikan sebagai kekuatan atau kapasitas yang 

menghasilkan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain guna mencapai tujuan 

pribadi. Dalam situasi ini power dipahami melalui suatu karakteristik interaksi; 

semisal terdapat aktor A dan aktor B, dimana A berusaha mempengaruhi B untuk 

melakukan tindakan atau menghentikan tindakan X maka A menggunakan power 

atas B.24 

Mearsheimer mendefinisikan power sebagai kemampuan material sebuah 

Negara. Dimana terdapat dua bentuk power, latent power dan military power. 

Power laten merujuk kepada atribut Negara yang merupakan sumber – sumber 

yang dapat mendukung pencapaian atau pembentukan kemampuan militer seperti 

nasionalisme, sumberdaya baik manusia maupun alam, kekayaan ekonomi serta 

populasi. Sementara power militer terbentuk di dalam kemampuan militer darat 

sebagai kekuatan utama dilengkapi dengan dukungan kekuatan militer laut serta 

udara.25 

Bagi Mearsheimer, dimensi power merupakan elemen terbaik yang dapat 

dilihat guna mendapati pemahaman atas distribusi kekuatan di dalam satu 

kawasan. Melalui pemahaman atas gambaran ini, maka akan didapati gambaran 

pola hubungan kekuatan yang ada, yang terbentuk dalam bipolar dimana hanya 

                                                             
23

 Griffiths, Martin, Terry O’ Callaghan & Steven C. Roach, 2008, International Relations: Key 
Concept Scond Editions, Routletge: USA & Canada, p. 258. 
24

 Ibid.  
25

 Mearsheimer, 2001, The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company: New 
York. London, P. 55. 
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terdapat dua great power atau multipolar dimana terdapat lebih dari dua Negara 

dengan postur great power. Great Power adalah mereka yang memiliki 

keunggulan power relatif (postur ekonomi dan militer) dibandingkan Negara 

lainnya di kawasan. 

Formasi distribusi kekuatan di dalam sistem ini yang akhirnya akan 

menentukan perilaku serta strategi yang akan dilakukan oleh great power guna 

mengejar kepentingannya. Oleh Mearsheimer, great power diyakini akan 

mengejar hegemony sebagai tujuan utamanya di dalam kawasan. Hegemoni 

merupakan satu-satunya jalan yang akan dipilih guna menjaga kelangsungan 

hidupnya serta menjamin pencapaian atas kepentingan-kepentingannya. 

Melalui definisi power yang digambarkan Mearshimer, akan dioprasionalkan 

dalam upaya menggambarkan distribusi kekuatan serta pola hubungan antar 

Negara yang terjadi di kawasan Asia Timur. Dengan melihat elemen-elemen 

power yang di miliki masing-masing Negara di kawasan, maka akan 

menggambarkan distribusi kekuatan di dalam kawasan hingga akhirnya mampu 

menunjukan formulasi hubungan kekuatan di dalamnya. 

1.5.2.3 Konsep Regional Hegemon 

Dalam konsep hubungan internsional, hegemoni berasal dari bahasa Yunani 

hegemonia yang bermakna kepemimpinan. Dalam hubungan internasional 

hegemony adalah pemimpin atau leading state dari sekelompok Negara dalam 

suatu sistem. Hegemoni akan berimplikasi pada pencapaian social order 

(kepemimpinan sosial) atas satu kelompok Negara yang terbentuk dalam sebuah 

yunit (regional) dengan satu Negara hegemon melalui keutamaan kekuatannya. 
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Hegemoni muncul sebagai hasil serangkaian peristiwa historis serta proses 

interaksi antar aktor di dalam satu sitem yang mengikat mereka bersama.26 

 Hegemoni tercapai melaui kepemilikan superioritas atas akses berbagai 

sumber kekuatan, namun terdapat satu karakteristik Negara sebagai sebuah 

Negara hegemon. Negara hegemon akan memiliki kesamaan di antara mereka di 

dalam sitem mereka masing-masing di dalam hal kepemilikan atas akses 

struktural power.27 Dengan pencapaian hegemoni, maka Negara akan secara 

otomatis mencapai akses atas kepemimpinan hinggga mencapai legitimasi28, 

dalam mengkondisikan aturan serta pengendalian sumber-sumber kekuatan 

melalui struktur hirarki di dalam sistem hubungan antar Negara. 

 Negara dengan sumber kekuatan yang lebih unggul (dominan) akan 

memiliki akses yang lebih besar dalam mencapai hegemoni. Mearsheimer 

menyebutkan bahwa hegemoni merupakan tujuan dan sasaran utama bagi great 

power29.  Melalui keunggulan power yang dimilikinya, maka great power akan 

mengutamakan pengamanan setatusnya. Jalan terbaik mencapai hal ini adalah 

dengan menjadi hegemon. 30 

 Maksimalisasi power akan dilakukan oleh Negara dengan kekuatan 

dominan dalam hal ini guna mencapai hegemoni. Namun keterbatasan dan 
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halangan jarak pemisah oleh lautan yang luas menjadikan proyeksi hegemoni 

menjadi sulit untuk dilakukan secara global, maka dari itu, yang akan menjadi 

pilihan utama adalah hegemoni pada skala regional. Sebagaimana dicapai oleh 

Amerika Serikat (AS) menjadi hegemon daratan Eropa, dimana ia mampu 

mencapai legitimasi di kawasannaya namun ia bukan hegemon dikawasan lain 

seperti Asia dimana terdapat kekuatan besar yang lain seperti China dan Rusia. 

 Sebagai great power di Asia Timur, China akan melakukan hal serupa 

sebagaimana dilakukan AS di daratan Eropa, yaitu menjadi hegemon regional. 

Guna mengamankan setatusnya serta menjamin pencapaian atas berbagai 

kepentingannya di kawasan. Keunggulan yang dicapai China melalui 

perkembangan Ekonomi dan Militer serta dukungan atas Nasionalisme warga 

Negaranya sebagaimana China dikenal dengan Nasionalisme warga Negaranya 

yang tinggi. Melalui pencapaian status great power ini China maka akan 

mengutamakan pencapaian hegemoni atas kawasan Asia Timur. 

Regional merujuk pada entitas sekelompok Negara yang memiliki kedekatan 

geografis dengan kesamaan karakteristik di antara mereka yang tergolong 

kedalam kawasan tersebut. Namun seiring perkembangannya, definisi ini 

mengalami perluasan , berkembangnya kajian seperti geopolitik menambah 

kekayaan khasanah kajian kawasan hingga menambahkan karakter yang beupa 

keterkaitan politik antar mereka yang tergolong di dalam satu kawasan (regional) 
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tersebut tanpa melepaskan karakteristik utamanya dimana terdapat batasan 

geografis yang membungkus kawasan tersebut.31 

Regional menurut Thompson di definisikan melalui sandaran empat indikator 

yang menjadikannya sebagai satu kawasan dengan spesifikasi yang membedakan 

dan membatasinya dari bagian yang lain. Batasan tersebut terkait dengan; pertama 

pola hubungan antar aktor atau interaksi yang saling terkait, dimana perubahan 

pada satu aktor akan berpengaruh pada aktor yang lain. Kedua antar aktor 

memiliki batasan jarak yang mengikat mereka. Ketiga antar aktor yang terlibat 

menyadari batasan area regional sebagai kawasan oprasional perilaku mereka 

(theater of operation). Keempat dilengkapi dengan keberadaan aktor yang terdiri 

atas dua atau lebih, yang terlibat di dalamnya..32  

Stubbs dan Underchill memberikan dua indikator yang melandasi definisi 

atas regional (kawasan) yaitu adanya pengalaman sejarah bersama dan hubungan 

masalah diantara sekelompok Negara dalam satu wilayah geografi yang sama. 

Dalam kondisi tersebut, suatu kawasan akan memiliki intensitas interaksi yang 

lebih dalam di antara Negara yang tergolong dalam satu wilayah tersebut. 33 

Element lain dalam suatu kawasan sebagaimana disampaikan Cantori dan Spiegel 

adalah eksistensi intrusive sistem yang hadir dalam kawasan sebagai bagian dari 

dinamika politik kawasan. Intrusive sistem seringkali berupa great power yang 

berasal dari luar kawasan, artinya dia secara langsung bukanlah bagian dalam segi 
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geografis namun dalam segi politik dia memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk 

mempengaruhi dinamika politik di kawasan itu sendiri34 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah Asia 

Timur sebagai satu kawasan, sebelum perang dunia ke-2 dikenal dengan nama 

Timur Jauh (Far East) hingga akhirnya pasca perang dingin lebih sering digabung 

bersama Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam wadah Asia Pasifik. 

Menggunakan konsep regional, penulis dalam tulisan ini akan menerjemahkan 

Asia Timur sebagai Negara-Negara yang berada di kawasan Asia Bagian timur 

dengan melingkupi China, Taiwan, Jepang, dua Korea.35 Dengan menambahkan 

AS sebagai bagian di dalamnya melaui definisi intrusive system dengan 

karakteristik keterlibatan aktif AS dalam interaksi politik hingga keterlibatan 

militernya di kawasan ini melalui eksistensi militer dan hubungan politiknya 

dengan Taiwan, Korea Selatan serta Jepang. Dalam bentuk intensitas hubungan ke 

dalam di kawasan ini, dapat di gunakan indikator keberadaan six-party talk yang 

melibatkan enam Negara di Asia Timur yaitu dua Korea, China, Jepang , Rusia, 

serta Amerika Serikat yang saling berinteraksi untuk membahas permasalahan 

keamanan terkait persoalan nuklir Korea Utara.  

Dalam penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Hegemon merupakan 

Negara dengan kekuatan yang dapat menekan dan menjadi pemimpin melalui 

keunggulan kekuatannya atas Negara lain. Sementara Regional dapat dipahami 

sebagai entitas wilayah yang terdiri lebih dari satu Negara yang memiliki 
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ketekiatan dan keterkaitan hubungan politik satu samalain sebagai akibat dari 

sejarah maupun kebudayaan yang berkaitan. Maka Asia Timur merupakan entitas 

regional yang memiliki keterikatan politik sebagai akibat keterikatan sejarah serta 

kedekatan budaya di antara mereka sebagai bangsa asia di kawasan timur jauh 

yang memiliki keterikatan sejarah sebagai akibat penjajahan oleh Jepang di masa 

imperialisme. 

Berdasarkan pada definisi konseptual tersebut, maka dapat ditarik bena ng 

merah untuk mendefinisikan regional hegemon sebagai oprasional konsep 

regional hegemon dalam penelitian ini. Yang dimaksudkan sebagai regional 

hegemon dalam penelitian ini adalah Negara terkuat di dalam kawasan yang dapat 

memastikan ketiadaan kekuatan dari Negara lain di kawasan regionalnya yang 

dapat mengancam atau menandingi kekuatannya. Maka di dalam hal ini China 

mengejar posisi sebagai regional hegemon dengan cara mengupayakan diri untuk 

dapat memastikan keunggulan power hingga dapat memastikan ketiadaan 

kekuatan dari Negara lain di regional Asia Timur yang dapat mengancam atau 

menandingi kekuatan China. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode ekspalatif. Dalam penelitian 

ekplanatif akan dimaksudkan guna menjelaskan fenomena berdasarkan hubungan 

sebab akibat. Dimana terdapat penyebab Situasi politik kawasan Asia Timur 

dalam bentuk perilaku China di kawasan (unit eksplanasi) yang selanjutnya 
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memunculkan akibat orientasi kepentingan China di kawasan (unit analisa) 

sebagai sebuah hasil.36  

1.6.2 Level Analisa 

Peneliti menggunakan model penelitian induksionis, yaitu model penelitian 

dimana unit analisa memiliki posisi struktur yang lebih rendah dari unit 

eksplanasi.37 Adapun yang menjadi bentuk model tersebut dalam penelitian yang 

peneliti akan lakukan adalah penelitian dengan unit analisa Negara (Kepentingan 

China) yang dijelaskan melalui unit eksplanasi sistem (Perilaku China di Kawasan 

Sebagai Sistem Regional Asia Timur). Terdapat dua variabel analisa yaitu unit 

analisa (variabel dependen) unit ekplanasi (variabel independen). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kepentingan China di kawasan Asia Timur 

yang dijelaskan melalaui variabel independen dalam bentuk dinamika keamanan 

kawasan dalam bentuk Dinamika Politik Kawasan dalam Bentuk perilaku China 

di kawasan Asia Timur. 

1.6.3 Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, 

yaitu dengan melakukan studi litelatur, mecari data yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti melalui data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau 

instansi yang berkaitan dengan topik yang dikaji peneliti. 

Data yang peneliti dapatkan sendiri merupakan data yang peneliti ambil dari 

perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Lab HI UMM, 
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koran, majalah, buku, dan website serta sumber lain yang terkait dengan kajian 

peneliti. 

Analisa data sendiri peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu:  

1. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada kesalahan 

atau bahkan kekurangan maka peneliti akan berusaha membenarkan dan 

melengkapi data yang kurang 

2. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

3. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di 

interpretasikan oleh peneliti. 

Analisa penelitian ini bersifat deduktif, karena penelitian ini akan diawali 

dengan gambaran umum tentang situasi regional di Asia Timur, kemudian di akhir 

pembahasan peneliti baru mengemukakan inti dari keadaan di Asia Timur yang 

mempengaruhi China untuk menerjemahkan kepentingannya dan melakukan 

strategi demi mencapai kepentingannya tersebut.  

1.6.4 Batasan Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

Batasan Materi dalam tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada 

persoalan kepentingan China di Asia Timur. China yang memiliki peranan baru 

seiring berakhirnya Perang Dingin dan peningkatan kekuatan China melalui 

keberhasilan ekonomi dan peningkatan kemampuan militer. Situasi ini 

memberikan China predikat baru sebagai great power di kawasan.  
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Melalui predikat ini, China memiliki kepentingan yang berorientasi 

regional. Menggunakan kacamata Great Power Theory dari offensive realism 

Mearsheimer, maka penelitian ini akan menjelaskan perilaku China dalam 

merespon sistem di kawasan Asia Timur. Penelitian ini akan membatasi diri pada 

strategi dan perilaku China di kawasan Asia Timur melalui penjelasan sistemik, 

dinamika keamanan kawasan Asia Timur. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini waktu akan dibatasi pada waktu pasca Perang Dingin 

yang terjadi pada tahun 1991 hingga 2012 sebagai waktu penelitian ini dibuat. 

Sebagaimana dijelaskan secara singkat dalam latar belakang masalah bahwa akhir 

Perang Dingin telah membawa China untuk mencapai status baru di dalam 

kawasan. Telah disebutkan pula bahwa akhir Perang Dingin telah banyak 

memberikan perubahan pada dinamika politik kawasan khususnya dalam bidang 

keamanan. 

Keadaan tersebut di atas yang melatari batasan waktu dalam penelitian ini, 

tahun 2012 dipilih sebagai batasan dikarenakan penulisan penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2012. Untuk mendapati penulisan dengan data yang terkini untuk 

menghindari ketidakrelevanan pembahasan, maka 2012 dipilih menjadi tahun 

sebagai batas akhir penelitian. 
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1.7 Hipotesa 

Berakhirnya perang dingin berdampak besar terhadap pola hubungan Negara 

di kawasan Asia Timur. Hengkangnya Soviet dari kawasan ini meninggalkan 

ruang kosong posisi kekuatan yang sebelumnya menjadi great power kawasan. 

Keberlanjuatn keterikatan militer Jepang atas AS mendedikasikan kemunculan 

China dengan pencapaian impresif China dalam kemajuan militer dan ekonomi 

untuk mengisi posisi sebagai great power. 

Pola permusuhan antar Negara di kawasan ini yang telah terjalin jauh 

sebelum masa perang dingin berlangsung, semakin menunju kepada pola 

persaingan yang belum bisa terselesaikan dengan baik, ditambah lagi dengan fakta 

yang menujukan kekosongan lembaga supra state di kawasan ini. Situasi ini 

menunjukkan anarki kawasan Asia Timur yang tidak terhindarkan bagi China. 

Posisi lain yang membahayakan China adalah sengketa Taiwan dan Laut China 

Selatan yang dinilai sebagai bagian kedaulatan China.  

Keutuhan teritorial China merupakan prioritas yang harus dicapai, untuk 

menghadapi ketidakpastian dalam sistem di kawasan, maka dari itu China  

berkepentingan untuk memproyeksikan diri menjadi satu-satunya hegemon 

regional di kawasan ini untuk dapat mencapai prioritasnya.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I (Pendahuluan) 

 Bab I berisi rancangan penelitian yang melingkupi bagian sebagai berikut:  

1.1 Latarbelakang Masalah 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan penelitian 

1.4 Batasan Penelitian 

1.5 Tinjauan Pustaka (studi terdahulu dan kajian teoritis) 

1.6 Metodologi Penelitian (MHI dan Teknik pengumpulan data) 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika penulisan 

BAB II ( Dinamika Politik Regional Asia Timur ) 

Dalam bab II akan dijelaskan secara umum gambaran situasi Asia Timur 

pasca perang dingin dimana Jepang dan Korea Selatan, serta Taiwan berada di 

bawah pengaruh penuh AS. Kebangkitan China hingga mendapatkan predikat 

great power serta eksistensi kekuatan militer AS yang terus tetap dipertahankan. 

Juga berbagai konflik panjang yang terus bertahan di kawasan dengan tidak 

adanya institusi regional yang menjadikan eksistensi anarki menjadi semakin kuat 

di kawasan. 

BAB III (Strategi offvoensive China) 

Dalam bab III akan dijelaskan berbagai perilaku setrategi offensive  China di 

kawasan dalam bentuk kebangkitan China dan pembangunan Militernya, 

Bloodleting dalam menghadapi persoalan nuklir Korea Utara, Black mail dengan 
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menggunakan ancaman kekuatan bersenjata dalam sengketa perbatasan di Laut 

China Selatan, kepulauan Senkaku, serta Kepulauan Taiwan. Hingga 

keberlanjutan pembangunan kemampuan persenjataan nuklir. 

BAB IV (Kepentingan Strategis China di Asia Timur) 

Dalam bab IV akan dilakukan eksplanasi dengan menggunakan teori offensive 

realism Mearsheimer. Analisa ini akan menghubungkan antara dinamika kawasan 

yang ada di Bab II dengan Strategi yang dilakukan China di Bab III. Hingga 

didapati tujuan dan kepentingan China di kawasan sebagai hasil analisa penelitian 

ini. 

BAB V (Penutup) 

Bab V berisi kesimpulan berdasarkan analisa dan hipotesa sebagai hasil 

penelitian. 


