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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Berakhirnya Perang Dingin dan hancurnya Uni Soviet, tidak serta merta 

merubah nilai negara Dunia Ketiga bagi Kepentingan Amerika Serikat dan juga 

bagi stabilitas dunia secara umum. Pemerintah AS sepertinya harus berkonsentrasi 

terhadap perkembangan negara dunia ketiga karena mereka lebih mudah 

mengalami konflik dan perang dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian 

besar negara dunia ketiga ini merupakan kawasan yang penting bagi ekonomi 

negara-negara Barat, baik negara sekutu AS maupun bagi AS Sendiri. Apalagi, 

kemungkinan terjadinya perang di negara dunia ketiga sangat tinggi karena 

memiliki karakter wilayah yang tidak stabil.  

Begitu juga yang terjadi di Asia Timur, yang lebih banyak menawarkan 

prospek menjanjikan dalam keuntungan jangka panjang daripada Asia Tenggara, 

banyak para tokoh terkemuka menawarkan prognis (ramalan/pendapat) suram, 

akibat AS terlalu banyak turut campur terhadap kawasan Timur Tengah. Pada 

awalnya kawasan ini memang relatif stabil sejak tahun 1990-2001. Terutama  AS 

telah mempertahankan aliansi sekutu (Jepang, Korsel, Taiwan) dan memperdalam 

keterlibatan ekonomi dari berbagai strategis di kawasan ini, yang justru 

menghindari China untuk memilih tidak agresif menantang status quo 

AS. Keputusan-keputusan dengan kekuatan besar AS secara khusus telah 
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menciptakan transisi wilayah yang relative damai dan jauh dari ancaman seseteru 

AS yakni China dan Korut. 
1
 

 Di Asia Timur, dimana seringkali terjadi ketegangan yang seringkali 

dipicu banyak hal yang timbul karena kepentingan masing-masing negara di 

kawasan ini. Mengingat pentingnya negara-negara itu di dalam percaturan 

internasional, maka ketegangan yang dapat memuncak ke kondisi yang 

membahayakan perdamaian, tentu amat mempengaruhi keamanan dunia. China, 

Jepang, Russia, Korea Selatan dan Utara, negara anggota ASEAN, semua tanpa 

kecuali sedang mengembangkan kepentingannya masing-masing yang 

mengakibatkan ketegangan itu. Sekarang Australia juga menjadi bagian Asia 

Timur, sekurang-kurangnya dalam politik dan ekonomi internasional, sekalipun 

PM John Howard menolak usaha pendahulunya yang ingin menjadikan bangsa 

Australia bagian dari Asia Timur. Selain itu juga perilaku Amerika Serikat (AS) 

yang bukan negara Asia Timur banyak berpengaruh terhadap keadaan kawasan.
2
 

Keberadaan AS dikawasan Asia Timur tercermin dari dua point yang 

menjadi agenda utama AS yakni keamanan dan kesejahteraan ekonomi. 

Hubungan  korelasi antara Militer dan Ekonomi yang variabelnya tak bisa 

dilepaskan antara yang satu dengan yang lain.  Keamanan AS ditujukan dalam 

menjaga stabilitas kawasan Asia terhadap kemajuan China dari segi ekonomi dan 

Militer, ataupun memberi jaminan keamanan bagi asset-asset bisnis dan 

diplomatic dari serangan ancaman yang ditimbulkan baik serangan teroris maupun 
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angkatan militer China. Sedangkan ekonomi, unsur penting dalam pembangunan 

domestik dan penyumbang biaya bagi evolusi militer di AS
3
. 

Meskipun AS bukan negara kawasan Asia Timur, tetapi sebagai satu-

satunya negara adikuasa dunia dalam militer-ekonomi-politik, perilakunya sangat 

berpengaruh terhadap negara-negara lain. Apalagi sejak AS secara terang-

terangan menegakkan hegemoninya di atas dunia. Dalam hal ini AS melihat 

bahwa China makin menjadi rintangan yang amat kuat. Untuk memperkuat usaha 

itu AS memelihara persetujuan pertahanan dengan Jepang dan Australia. Secara 

ekonomi ketergantungan AS pada kemajuan perekonomian dan teknologi di alami 

Jepang, Korsel, Taiwan, sebagai sekutu terdekat AS di Asia Timur, lebih mengacu 

pada proses kerjasama FTA (Free Trade Area). FTA pertama yang dilakukan AS 

di luar kawasan (North American Free Trade Agreement) dengan ekonomi besar 

di Asia Timur. Para ekonom telah memproyeksikan bahwa FTA akan 

menghasilkan Miliaran dolar peningkatan perdagangan dan Investasi antara AS 

Jepang, Korsel, dan Taiwan
4
. 

Sedangkan dari sisi keamanan di Asia Timur pada era globalisasi ini 

ditandai akan campur tangan pihak ke tiga (AS) dalam mengamankan 

kepentingan. Keterlibatan  AS sebagai negara yang diluar dari aktor-aktor non 

kawasan seringkali bukan hanya menjadi intruder (pengganggu) bagi suatu 

kawasan melainkan juga menjadi faktor dominan dalam konfigurasi pembentukan 

struktur keamanan regional. Berlangsungnnya system intrusive, ini tidak selalu 
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 Economic and interdependency and security in east Asia 
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berakibat negative atau menyebabkan instabilitasi di kawasan, karenanya system 

intrusive bisa saja berdampak positif maupun negatif. Sesuai konteksnya sistem 

internasional yang bukan hanya mengkaji masalah politik dan militer tetapi juga 

didalam bidang seperti ekonomi sosial dan budaya.
5
 Setidaknya terdapat dua 

alasan yang menyebabkan situasi keamanan Asia Timur dilanda ketidakpastian. 

Pertama, meskipun aliansi dengan Amerika Serikat dipertahankan, terjadi 

pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut sejak 

berakhirnya perang dingin. Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan 

tersebut sejak berakhirnya perang dingin merupakan pilar utama bagi stabilitas 

dan keamanan kawasan.
6

 Berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat 

menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Asia Timur akan timbulnya 

suatu kekosongan kekuatan, dan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh negara-

negara tertentu untuk menggunakan kekuatan militer mereka dengan alasan 

melindungi kepentingannya. Alasan kedua yang menyebabkan ketidakpastian di 

Asia Timur adalah negara-negara di Asia Timur pada masa pasca Perang Dingin 

tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan 

kawasan.
7
 

Secara politik, kawasan Asia Timur banyak memiliki konflik teritorial. 

Walaupun hanya melibatkan dua negara tetapi konflik ini berpotensi untuk meluas 

sehingga sangat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur. Seperti 
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permasalahan semenanjung Korea yang berawal dari ancaman nuklir Korea Utara, 

karena tidak adanya transparansi mengenai aktivitas reaktor nuklir negara 

tersebut. Pada tahun 1990-an ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat. 

Pada tahun 1995 Korea Utara telah menyetujui untuk mengganti reaktor-reaktor 

nuklir model lamanya yang diduga mampu memproduksi senjata nuklir, dengan 

reaktor nuklir jenis air ringan yang lebih aman. Dalam pelaksanaan program ini, 

Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan membentuk organisasi pengembangan 

energi semenanjung Korea (Korean Peninsula Energy Development 

Organisation/KEDO).
8
 

Secara implisitnya, kebergantungan AS pada Asia Timur merupakan 

cerminan buruk terhadap kemandekan ekonomi eksternal dan domestik AS. 

Dalam menahan laju defisit ekonomi dengan China. Atas dasar inilah yang 

melatarbelakangi terbentuknya FTA antara AS, jepang, Korsel serata Taiwan, 

demi menjamin keutuhan domestik dalam investasi Asia Timur yang ditanamkan 

di AS begitu juga sebaliknya. Uapaya reformasi struktural FTA mengalami 

hambatan terhadap proses penuangannya yakni instabilitasi kawasan terkait 

konflik semenanjung Korea antara Korut dan Korsel begitu juga dengan Jepang 

dan China terkait klaim pulau senkaku di laut Asia Timur
9
. 

Amerika Serikat dan Jepang melakukan pertemuan tingkat tinggi keamanan, 

di Washington, yang pertama dari pertemuan sejenis dalam empat tahun terakhir. 

Sebuah pernyataan bersama yang komprehensif akan dikeluarkan pada pertemuan 

untuk mengartikulasikan tujuan strategis bersama dan upaya untuk meningkatkan 
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aliansi AS-Jepang. AS mendesak Jepang untuk memperdalam keterlibatan dalam 

kerja sama militer segitiga dengan Korea selatan. Jepang dan Amerika Serikat 

juga menyepakati sebuah kemitraan pemerintah-swasta, di bawah arahan Tokyo, 

untuk membangun kembali komunitas-komunitas yang dilumpuhkan oleh gempa 

dan tsunami yang melanda Jepang bulan lalu.
10

 

Begitu juga hubungan politik Korea Utara dan AS pada tahun 1994-2002 

tidak terjalin dengan baik. Permasalahan utamanya adalah program 

pengembangan nuklir oleh Korea Utara, yang dianggap AS mengancam stabilitas 

di Semenanjung Korea. Beberapa perundingan telah dilakukan untuk 

menghentikan program nuklir Korea Utara, tetapi keputusan dalam perundingan 

tidak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kedua belah pihak bersikap keras 

dengan tuntutannya, di satu sisi Korea Utara menuntut bantuan ekonomi dan 

jaminan keamanan dari AS. Di sisi lain, AS menghendaki program pengembangan 

senjata nuklir Korea Utara terlebih dahulu dihentikan, hal ini menyebabkan 

konflik antara AS dan Korea Utara belum terselesaikan. Dalam menghadapi 

berbagai tekanan dan ancaman AS, Korea Utara menolak pemeriksaan IAEA, 

membangun perangkap anti tank, mengadakan program dan ekspor senjata nuklir, 

dan menghendaki pasukan AS meninggalkan Korea Selatan. Akhirnya Korea 

Utara menolak perundingan dengan AS.
11

 

Hubungan AS dengan Taiwan dapat dilihat dari sisi perdagangan senjata 

serta kebutuhan AS dalam membentuk pangkalan Militer di selat Taiwan. 
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Meskipun AS mengakui Taiwan sebagai provinsi China pada tanggal 9 desember 

1943, namun AS tetap melakukan upaya hubungan kerjasama dalam bidang 

pertahanan pada 1 april 1979, yang dicetuskan TRA (Taiwan Relation Act) 

melalui Undang Undang Hubungan Dengan Taiwan. Berdasarkan undang-undang 

itu, pemerintah AS terus menjual senjata kepada Taiwan dan mencampuri urusan 

dalam negeri Tiongkok, serta merintangi penyatuan kembali Taiwan dengan 

daratan Tiongkok yang tertuang dalam perjanjian TRA melaui presiden Ronald 

Reagan pada tahun 1982
12

. 

Selain itu, atmosfir hubungan AS-China sedang membaik. Namun akan 

beresiko jika AS tak berhenti melakukan perdagangan senjata. Beijing telah 

berulangkali mengeluhkan hal ini dan mengancam akan memberi sanksi kepada 

perusahaan AS yang melakukannya. Sementara AS, terikat pada UU Hubungan 

Taiwan 1979, sebuah komitmen untuk membantu Taiwan membela dirinya 

sendiri.
13

 Setidaknya ada dua faktor yang menyebakan China maju sebagai negara 

besar ke dua setelah AS, dan menjadi potensi ancaman akan unipolaritas AS di 

seluruh dunia setelah jatuhnya Uni Soviet pasca perang dingin. Dua faktor utama 

yakni kenaikan ekonomi China yang mampu memnggusur peran dominasi Jepang 

dengan menempati posisi 2 besar dalam peringkat ekonomi dunia, dan kedua 

tingginya perkembangan Ekonomi diimabangi dengan lonjakan anggaran militer 

China, bukan hanya membahayakan bagi AS tapi mengancam instabilitasi 

kawasan Asia. 
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Setahun kemudian AS dan Korea Selatan menandatangai perjanjian 

pertahanan yang menyebutkan bahwa kedua negara akan saling membantu bila 

salah satu pihak diserang oleh kekuatan lain. Pada tahun 1978, sebuah markas 

yang mengintegrasikan semua militer AS di Korea Selatan yang didirikan di 

yongsan. Kekuatan utama USFK terdiri dari divisi ke delapan AD, divisi ketujuh 

AU, juga AL. Setidaknya ada 85 instalasi militer milik USFK  diseluruh Korea 

Selatan. Peralatan perang utama USFK terdiri dari 140 unit tank M1A1, 170 unit 

kendaran lapis baja Bradley, 30 unit self-propelled howitzers 155mm, 30 unit 

misil darat ke darat dan darat ke udara seperti rudal Patriot, lalu 70 unit helikopter 

AH-64
14

. 

Dari pemaparan latar belakang di atas inilah yang menyebabkan penulis 

lebih tertarik menjelaskan fenomena di atas. Dalam hal ini, kepentingan nasional 

AS khususnya kestabilan keamananan perekonomian dan teknologi di Asia Timur 

(Korsel, Jepang dan Taiwan) dan kebutuhan akan energi (minyak) yang 

menyebabkan kehadiran AS di Asia Timur.
 
 Inilah yang menjadi dasar penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kepentingan Amerika Serikat di Asia 

Timur. 

1.2 Rumusan masalah 

Mencermati uraian dalam  latar belakang di atas kiranya peneliti akan 

membatasi permasalahan sehingga akan sesuai dengan realita yang peneliti 

inginkan, yaitu bagaimana upaya dalam mencapai kepentingan Amerika Serikat di 

Asia Timur? 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap perkembangan sosial-politik khususnya disiplin ilmu Hubungan 

Internasional (HI) yang telah ada, terkait dengan persoalan kepentingan Amerika 

Serikat di Asia Timur. 

1.4  Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan kebijakan sebuah negara terhadap negara lain 

dibutuhkan sebuah konsep atau teori untuk mendapatkan jawaban yang valid dan 

logis dari penelitian ini. Teori yang digunakan adalah: Foreign Policy. Foreign 

policy atau kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi atau tindakan terencana 

yang dikembangkan oleh decision maker dari sebuah negara terhadap negara lain 

atau unit-unit internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

berdasarkan kepentingan nasional.
15

 

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara merupakan 

inisiatif negara tersebut atau bisa juga merupakan reaksi dari inisiatif yang 

dilakukan negara-negara lain. Kebijakan luar negeri melibatkan dinamika proses 

dari penerapan interpretasi yang telah ditetapkan secara relatif dari kepentingan 

nasional terhadap faktor-faktor situasional yang berubah-ubah tergantung dari 

lingkungan internasional untuk melakukan serangkaian tindakan, diikuti dengan 

                                                           
15
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upaya untuk mencapai implementasi diplomatik dari garis kebijakan. Langkah-

langkah utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri adalah:
16

 

1. Menerjemahkan aspek-aspek kepentingan nasional kedalam tujuan-tujuan 

tertentu. 

2. Menentukan faktor-faktor internasional dan domestik terkait dengan 

tujuan-tujuan kebijakan. 

3. Menganalisa kemampuan negara untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

4. Mengembangkan sebuah rencanan atau strategi untuk memanfaatkan 

kemampuan negara untuk menghadapi variabel-variabel dalam pencapaian 

tujuan. 

5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

6. Mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan 

 

 Sebuah negara akan berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya 

dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional adalah tujuan 

paling dasar dan merupakan faktor yang paling menentukan bagi pengambil 

keputusan dalam sebuah negara dalam membuat kebijakan luar negeri. 

Kepentingan nasional sebuah negara merupakan konsep yang sangat umum dari 

kebutuhan vital sebuah negara yaitu kemandirian, kemerdekaan, keutuhan 

wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.
17

 

Kemandirian sebuah negara adalah kemampuan negara untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan menjalankan sistem di dalam negara tersebut dengan 

stabil tanpa membutuhkan bantuan atau campur tangan negara lain sehingga 
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negara tersebut bisa terus berjalan dengan kemampuan dari unit-unitnya sendiri 

baik secara politik, ekonomi dan militer. Sebuah negara harus mampu memenuhi 

setiap kebutuhan rakyatnya walaupun tidak secara langsung. Dari segi logistik, 

apabila sebuah negara mengalami kekurangan produksi beras dalam negeri maka 

unit-unit dalam negara tersebut seperti pemerintah harus menjalankan kebijakan 

impor beras dan memiliki kemampuan secara finansial untuk itu. Kemerdekaan 

adalah kemampuan negara untuk mengatur masyarakat di dalam wilayahnya, 

memiliki pemerintahan yang berdaulat dan tidak mendapat paksaan dari negara 

lain.  

Sebuah negara yang merdeka memiliki hak untuk membuat peraturan dan 

konstitusi sendiri yang meliputi seluruh wilayahnya dan memiliki hak untuk 

bekerjasama dengan negara lain berdasarkan kepentingannya. Keutuhan Wilayah 

yaitu negara harus menjaga integrasi dari wilayah yang telah ditetapkan dengan 

batas-batas tertentu dan mencegah segala bentuk separatisme dari negara tersebut. 

Keamanan militer sebuah negara mencakup keamanan dalam negeri seperti 

terbebas pemberontakan gerakan pengacau keamanan dan keamanan luar negeri 

seperti serangan atau ancaman dari negara lain atau gerakan teroris internasional. 

Kesejahteraan ekonomi yang hendak dicapai secara umum bisa dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang dan pendapatan perkapita. Secara 

mikro kesejahteraan ekonomi bisa dilihat dari kemampuan rakyat untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan konsep kepentingan nasional diatas maka sebuah negara akan 

melakukan tindakan untuk mencapai kepentingannya didunia internasional atas 
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inisiatif sendiri ataupun karena memberikan reaksi terhadap inisiatif negara lain. 

Tindakan yang Akan dilakukan juga mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan 

dalam pencapaian kepentingan dan kapasitas negara dalam mencapai 

kepentingannya. Hubungan-hubungan yang telah terjadi antara negara-negara 

serta posisi negara secara politis dalam sebuah sistem internasional juga 

merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam 

melakukan tindakan luar negeri. 

Kebijakan luar negeri mempertimbangkan aspek-aspek internasional. Seperti 

aspek geografi. Kondisi geografi merupakan salah satu penyebab negara-negara 

membentuk aliansi. Kondisi geografi bisa juga menentukan pembentukan aliansi 

berdasarkan posisi strategis untuk mengakses kepentingannya. Selain itu kondisi 

geografi juga terkait dengan jalur perdagangan. Contoh pembentukan aliansi 

Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dengan Taiwan dan penempatan pasukan 

keamanan di selat Taiwan pada masa perang dingin. Selain itu juga posisi Taiwan 

sangat strategis untuk membendung kekuatan China yang sangat berpotensi untuk 

mengancam kepentingan Amerika Serikat yang berupa dominasi kekuatan dan 

perdagangan di Asia. Hingga sekarang kasus kepentingan yang terjadi dengan 

Taiwan masih sama. 

Berkaitan dengan aspek geografi juga terdapat aspek ekonomi yang sangat 

tergantung dengan kondisi geografi sebuah negara. Variabel ekonomi yang 

menjelaskan bagaimana arus barang dan jasa antar negara dan aspek politik yang 

menjelaskan dampak aliansi terhadap keputusan politik, apalagi jika aliansi 

tersebut menyangkut penempatan pasukan di wilayah asing. Hubungan-hubungan 
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yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Asia Timur akan 

sangat mempengaruhi blok aliansi dibalik kepentingan yang ada. Hubungan 

Amerika Serikat dengan Taiwan bisa dilihat dari sisi perdagangan senjata serta 

kebutuhan Amerika Serikat dalam membentuk pangkalan militer di Selat Taiwan. 

Di lain pihak Amerika Serikat juga memiliki keterikatan dengan China dari segi 

perdagangan sehingga dalam membuat kebijakan keamanan di Asia Timur 

Amerika Serikat harus mempertimbangkan hubungan-hubungan yang sudah 

terjalin.  

Isu lain yang terkait dengan pembuatan keputusan Amerika Serikat adalah 

modernisasi militer China yang akan diikuti oleh penambahan kekuatan militer 

Taiwan, selain itu juga terdapat isu nuklir Korea Utara yang menambah 

ketegangan di Asia Timur yang nantinya akan berdampak kepada negara-negara 

sekutu Amerika Serikat di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. 

Dalam menganalisa aspek internasional yang mempengaruhi kebijakan 

keamanan Amerika Serikat terhadap Asia Timur bisa dilihat dari sejarah 

keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur. Keterlibatan Amerika Serikat yang 

bisa dilihat sangat kental adalah pada masa Perang Dingin. Dari masa Perang 

Dingin, pasca Perang Dingin, hingga terjadinya tragedi 11 September terdapat 

banyak hubungan-hubungan yang terjadi dengan banyak kepentingan di 

dalamnya. Sehingga bisa dilihat aspek internasional yang mempengaruhi 

kebijakan keamanan Amerika Serikat di Asia Timur. 

Dari sisi kepentingan nasional Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur, 

Amerika Serikat berusaha mempertahankan kepentingan yang telah ada sejak 
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lama baik dari segi perdagangan dan politik. Kepentingan yang sangat vital bagi 

Amerika Serikat terdapat di Kawasan Asia Timur, seperti perdagangan elektronik, 

minyak bumi serta yang paling penting dalam bidang keamanan adalah ekspor 

senjata Amerika Serikat terhadap negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan 

dan Jepang. Selain reaksi utama yang harus diberikan Amerika Serikat terhadap 

negara-negara Kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat juga akan memberikan 

reaksi terhadap lingkungan internasional dalam hal ini adalah Asia Timur. Karena 

Asia Timur merupakan lingkungan yang sudah mendapat pengaruh Amerika 

Serikat semenjak terjadinya perang dingin. 

1.5. Landasan Konsep  

Definisi konsep adalah pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi 

rinci dari setiap kata atau kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Dari 

penetapan makna atas suatu kata (prosesnya disebut konseptualisasi) perlu 

dilakukan karena setiap kata dalam bahasa apa pun biasanya memiliki lebih dari 

satu makna. Melalui konseptualisasi, salah tafsir akan dapat dihindari. 

Konseptualisasi harus dilakukan paling awal, sebelum deskripsi dan klasifikasi, 

sebelum pengukuran dan aplikasi statistik, serta sebelum pengujian teori.
18

 

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri  (Foreign Policy) 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi implementasi, yang diterapkan 

dengan variasi yang bergantung pada pendekatannya, gaya, dan keinginan 

pemerintaha. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan 

                                                           
18

 Chilcote. Ronald H (2007) Teori Perbandinga Politik. PT Rajagrafindo Persada 
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mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) dengan 

demikian, akan bergantung pada politik luar negeri. 

Konsep terkait dengan kebijakan luar negeri AS menurut Howard Letner 

pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap 

kebijakan: penentuan tujuan yang hendak dicapai (selection of objective), 

pengerahan sumber daya atau instrument mencapai tujuan tersebut (mobilization 

of means) dan pelaksanaan (implementation) dari kebijakan yang terdiri dari 

rangkaian tindakan secara aktual menggunakan sumber daya yang ditetapkan
19

 

1.5.2 Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 

 Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan suatu 

negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu 

negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara 

yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan 

ekonomi.
20

 

Kepentingan nasional AS terhadap Asia Timur (Jepang dan Korsel) 

merupakan perwujudan terhadap hasil akomodasi dari penjagaan yang bergantung 

pada gaya stabilitas keamanan negara-negara sekutunya, dalam hal impor ekspor 

perekonomian maupun transfer teknologi yang terdapat di Asia Timur begitu juga 

dengan perlindungan bagi investasi-investasi AS, yang banyak menyebar di 

seluruh Asia Pasifik, dari ancaman teroris dan kenaikan anggaran belanja militer 

                                                           
19

 Mark R. Amstutz (1995) International Conflict and Coorperation: An Introductin to world 

Politics, Dubuque brown & bencmarkc. Dalam Aleksius Jamadu.2008 Politik Global dalam Teori 

dan Praktek Yogyakarta: Graham Ilmu 
20

 Perwita Banyu Agung Anak. pengantar Ilmu Hubungan Internasional,PT Remaja Rosdakarya 

Bnadung 2006 
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China yang menimbulkan ketegangan antar kawasan. Hal ini merupakan 

gambaran ketergantungan Amerika Serikat pada kondisi kestabilitasan keamanan 

diberbagai negara.        

Kepemimpinan AS sebagai negara super power, berusaha mendapatkan 

atau mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan berbagai cara, bahkan 

negara AS akan melakukan tindakan agresi militer demi mempertahankan 

kepentingannya
21

. Seperti mencoba melindungi stabilitas perekonomian negara 

sekutu AS di Asia Timur seperti yang dijelaskan diatas. 

1.6 Metode penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe  penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian 

deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti .Tipe penelitian ini pun mampu menerangkan fenomena 

berdasarkan atas proses pengkajian ilmiah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip 

umum yang didukung oleh data-data yang tersedia dari buku, media internet dan 

karya ilmiah lainnya yang dimaksudkan sebagai alat analisis untuk menerangkan 

suatu fenomena kejadian, sekaligus memprediksi fenomena ini untuk waktu 

kedepannya.  

 

 

                                                           
21

 Jack C, Plano dan Roy Olton.1999. Kamus Hubungan internasional. Bandung Abardin, hal 17. 
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1.6.1.1 Deduktif 

 Penelitian deduktif adalah upaya mempelajari suatu fenomena dari gejala- 

gejala umum ke khusus, sebagai contoh kebijakan AS di Asia Timur menyangkut 

pada porsi keamanan dan kestabilan wilayah kawasan, namun dalam 

perkembangan kebijakan luar negeri AS di Asia Timur lebih banyak melakukan 

serangkaian organisasi bilateral terhadap negara yang mempunyai kedekatan 

ideology dan ekonomi seperti Jepang, Korsel dan Taiwan
22

.  

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam memahami masalah yang akan dibahas maka peneliti akan 

membatasi ruang lingkup dalam penelitiannya yakni memberikan gambaran 

secara luas tentang peran Amerika di Asia Timur mengenai ketergantungan 

Amerika Serikat dengan perekonomian dan teknologi di Asia Timur (Korsel dan 

Jepang). 

1.6.3 Batasan Waktu 

 Batasan waktu penelitian ditetapkan pada data-data yang dapat ditemukan 

sebagai observasi penelitian, rentang waktu data yang ditetapkan sebagai batas 

waktu penelitian adalah data yang diperoleh mulai tahun 1990-2009. Pada kurun 

waktu tersebut AS yang dipimpin presiden Bill Clinton, George, W Bush hingga 

Barrack Obama, masih tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia 

dengan keterlibatan memperdalam hubungan ekonomi yang berada di Asia Timur 

dan pembentukan aliansi pertahanan. 

 

                                                           
22

 http://www. bfi.org.uk/education/teaching/research guide/pdf/bfi-eduresources_reseach;the 

essential guide.pdf 

http://www/


18 
 

1.6.4 Level Analisis 

Fokus penelitian pada kepentingan AS di Asia Timur adalah menggunakan 

level analisis yang ditekankan pada tingkah laku negara-bangsa, penelaahan 

penelitian ini difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan 

interasional. Di tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana 

pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang 

sama. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini menekankan pada perilaku 

negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh 

perilaku negara bangsa.
23

 Pada dasarnya terdapat beberapa tingkatan analisis, 

menurut Mochtar Mas’oed terdapat 5 tingkat analisa, yakni: (1) individu ; (2) 

kelompok individu ; (3) negara-bangsa ; (4) kelompok negara-negara dalam suatu 

region ; (5) sistem  global.
24

 

1.6.5 Analisis Data 

Untuk analisisi data, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. 

Menurut Miles dan Huberman analisis
25

 data kualitatif terdiri dari: 

1.6.5.1 Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang 

diperoleh dengan mempelajari memahami dari penelitian-penelitian terdahulu 

sesuai judul penelitian seperti artikel, buku, majalah, dan karya ilmiah, untuk 

kemudian dijadikan sebagai tambahan dalam penulisan. 

1.6.5.2 Reduksi Data 
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 Unit Analisa Negara http://teori2hi.multiply.com/journal/item/2 di akses tangga 2 februari 2010 
24
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Merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi kedalam 

bentuk dan simbol yang bisa menggambarkan keseluruhan data-data utamanya 

hasil dari penelitian. Kegiatan ini merupakan penyederhanaan data yang kompleks 

ke dalam narasi-narasi pendek sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan 

rumusan masalah sehingga dengan mudah bisa difahami maknanya. 

1.7 Struktur Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari susunan atau kerangka penulisan dari latar 

belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Landasan 

Konsep, Metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  Gambaran Umum Asia Timur 

 Pembahasan mengenai pokok bab II adalah mencoba Kepentingan AS di 

Asia Timur, baik kepentingan ekonomi, politik dan kemanan disertai konflik yang 

mengganggu kestabilitasan perdagangan khususnya Asia Timur. 

Bab III Kepentingan AS terhadap Asia Timur 

Dalam Bab III ini penulis akan  menjabarkan hubungan AS dengan 

negara-negara Asia Timur, sekaligus kepentingan AS terhadap Jepang, Korea 

Utara, Taiwan, China dan Korea Selatan .  

BAB IV Penutup 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi 

saran-saran guna kebutuhan serta masukan-masukan kepada penulis. 

 


