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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

China dan Jepang merupakan negara yang berada di kawasan Asia timur 

yang saling terikat kerjasama maupun konflik. China mempunyai perekonomian 

yang berkembang pesat sehingga membuat China memiliki alokasi dana yang 

cukup untuk militernya. Sedangkan di sisi lain, Jepang sebagai negara yang 

berdekatan dengan China menguasai kecanggihan dalam hal teknologi. 

Perkembangan China dimulai pada masa Deng Xiaoping yang berhasil 

dalam menciptakan pasar bebas serta menanamkan nilai-nilai kapitalisme. Deng 

Xiaoping menggerakkan modernisasi China melalui Open Door Policy yaitu 

pertanian, industri dan teknologi, pendidikan serta pertahanan.  Open Door Policy 

membuat China lebih terbuka terhadap kerjasama luar negeri sehingga membuat 

perekonomian China meningkat. 

“In 1978, the total volume of its foreign trade, or the sum of values of its 

exports and imports, amounted to only 7 percent of its national income. Deng 

Xiapoing,s open-door policy encouraged the opnening of China to foreign 

imports and the promotion of exports. By 1978, the volume of foreign trade 

increased to 25 percent and by 1998 to 37 percent of gross domestic 

product.”1 

  

Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 1978, total volume perdagangan 

luar negeri, atau jumlah nilai ekspor dan impor China, hanya sebesar 7% dari 

pendapatan nasionalnya. Open Door Policy yang digerakkan oleh Deng Xiapoing 

                                                           
1Gregory C. Chow, 2004,  Economic Growth and  Rreform  in China. Departmen of Economics, 

Princeton University. USA. hal. 131 diakses pada 

http://aeconf.com/Articles/May2004/aef050107.pdf (01/05/2016.09:55 WIB) 

http://aeconf.com/Articles/May2004/aef050107.pdf
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mendorong China untuk lebih terbuka pada impor asing dan promosi ekspor. 

Sehingga pada tahun 1978, volume perdagangan luar negeri China meningkat 

menjadi 25% dan tahun 1998 menjadi 37 % dari produk domestik bruto atau 

GDP. 

Peningkatan GDP (Gross Domestic Product) China mengalami kenaikan 

tiap tahun sejak tahun 2000. Akan tetapi peningkatan GDP paling besar terjadi 

pada tahun 2007  yaitu sebesar 14,2% ( 26,801.9 RMB2 billion). Seiring dengan 

peningkatan GDP, China juga meningkatkan anggaran belanja militernya setiap 

tahunnya.3 

Bagi China, pertumbuhan ekonomi yang pesat belum cukup untuk 

menunjukkan kekuatannya sebagai negara besar, melalui peningkatan anggaran 

belanja militer tersebut, maka China melakukan uji coba missile ballistic yang 

membuat cemas negara-negara tetangganya, terutama Jepang.  

“In August 1999, China announced that it had succesfully test launched 

what was believed to be Dongfeng-31, a solid full fired strategic missile with a 

range of 8,000 kilometers. On December 12, 2000, the U.S. Defence 

Departmen announced that China has test launched a strategic missile of the 

same type on November 4. Although it was reported that China had started 

building a new 094 type nuclear powered ballistic missile submarine (SSBN), 

its details are not known.”4 

 

Dari hasil laporan yang diterbitkan oleh The National Institute for Defense 

Studies of Japan pada tahun 2011 menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 1999, 

                                                           
2 RMB atau renminbi merupakan mata uang resmi China sedangkan Yuan merupakan nama unit 

atau satuan mata uang renminbi 
3 Anggaran belanja militer China meningkat 12,2% sekitar $ 131,5 milyar pada tahun 2014. GDP 

growth in China 1952-2015  diakses pada http://www.chinability.com/GDP.htm 

(28/04/2016.09:41 WIB) 
4 The Natioanal Institute for Defense Studies Japan 2001. East Asian Strategic Review. Japan hal 

197 dalam skripsi Risco Valentino, 2014, Pengaruh Modernisasi China Terhadap Peningkatan 

Aliansi Jepang dan Amerika Serikat, FISIP, Hubungan Internasional. UMM. hal. 5 

http://www.chinability.com/GDP.htm
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China mengumumkan keberhasilannya atas uji coba missile ballistic Dongfeng-

31, penembakan rudal penuh dengan jangkauan 8.000 km. Pada tanggal 12 

Desember 2000, Pertahanan Departemen Amerika Serikat mengumumkan bahwa 

China melakukan uji coba rudal dengan jenis yang sama pada 4 November tahun 

2000. Meskipun dilaporkan bahwa China telah mulai membangun kapal selam 

bertenaga rudal balistik baru type 094 (SSBN), yang rinciannya tidak diketahui.  

Peningkatan GDP dan kapabilitas militer yang dilakukan China 

merupakan suatu upaya untuk mempertahankan keamanan negaranya dari 

ancaman negara lain. Selain itu, uji coba missile ballistic China dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk menunjukkan kekuatan negaranya serta pengaruh yang 

besar di kawasan Asia Timur. Hal ini membuat Jepang sebagai negara tetangga 

yang berdekatan secara geografis merasa cemas dan berpikir untuk meningkatkan 

pertahanan negaranya.  

Jepang melakukan kerjasama dengan negara lain dan Organisasi 

Internasional untuk memperkuat keamanan negaranya di kawasan Asia Timur. 

PM Shinzo Abe mulai melakukan kerjasama bilateral tidak hanya dengan AS dan 

sekutunya namun juga dengan mitra kunci keamanan yang lainnya. Jepang 

memulai kerjasama dengan AS melalui Japan-U.S. joint declaration on security 

pada 17 April 1996.5 Jepang juga melakukan kerjasama dengan Organisasi 

Internasional dalam bidang keamanan yaitu, NATO (North Atlantic Treaty 

Organization).  

                                                           
5 Japan – U.S.Joint Declaration on Security. Alliance for The 21st century diakses pada 

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html (27/04/2016.08:30 WIB) 

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html
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Kerjasama NATO dengan Jepang dimulai pada tahun 1990 dengan dialog 

strategis yang membahas tentang kemanan. Hubungan Jepang dan NATO 

meningkat ketika Jepang  mendukung ISAF (International Security Assistance 

Force), Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin oleh NATO di 

Afghanistan, didirikan pada 20 Desember 2001 oleh Dewan Keamanan PBB.  

Kerjasama Jepang dan NATO tersebut diperkuat pada Desember tahun 2007 

ketika PM Shinzo Abe mengunjungi markas besar NATO di NAC (North Atlantic 

Council) dan kemudian PM Abe mengeluarkan statement “Japan and NATO are 

partners.6 Kunjungan PM Abe tersebut bertujuan untuk menjalin kemitraan yang 

lebih erat antara Jepang dan NATO baik secara politik maupun praktis.7 Alasan 

Jepang melakukan kerjasama dengan NATO adalah ingin meningkatkan 

dukungan diplomatik tentang masalah keamanan, terutama tentang meningkatnya 

belanja militer China dan uji coba peluncuran rudal Korea Utara.8 

Jepang memobilisasi dukungan Internasional dengan menyelenggarakan 

Konferensi Tokyo pada bulan Juli 2012 dan berjanji akan memberikan bantuan 

sebesar $ 5 milyar dari tahun 2009 – 2013. Selain itu Jepang juga ikut serta 

berkonstribusi untuk ANA (Afganistan National Army) Trust Fund yang bertujuan 

untuk melengkapi dan mempertahankan ANA serta bantuan uang sebesar $ 20 

juta untuk program dana pengobatan.9 

                                                           
6Randall Schriver, Tiffany Ma. “The Next Steps in Japan – NATO Cooperation” diakses pada 

https://project2049.net/documents/next_steps_in_japan_nato_cooperation_schriver_ma.pdf 

(26/03/2016.17:26 WIB) 
7Visit to NATO by Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan diakses pada 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7383.htm (29/05/2016. 19:23 WIB) 
8Japan, worried about China, strengthens ties with NATO diakses pada 

http://www.reuters.com/article/us-nato-japan-idUSBREA450RT20140506 (26/03/2016.17:58 

WIB) 
9 NATO’s relations with Japan diakses pada http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50336.htm 

https://project2049.net/documents/next_steps_in_japan_nato_cooperation_schriver_ma.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7383.htm
http://www.reuters.com/article/us-nato-japan-idUSBREA450RT20140506
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50336.htm
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Hubungan Jepang dan NATO semakin erat yang ditandai dengan 

kunjungan Sekertaris Jenderal Anders Fogh Rasmussen ke Tokyo pada 15 April 

2013 dan menandatangani kerangka kerja Joint Political Declaration dengan PM 

Shinzo Abe. Sehingga, pada tanggal 13 Desember 2013 pemerintah Jepang 

mengeluarkan kebijakan National Security Strategic (NSS) untuk keamanan 

nasionalnya. Kebijakan tersebut yaitu “Proactive Contribution to Peace” yang 

berdasarkan prinsip kerjasama Internasional.  

“The key of national security is to create a stable and predictable 

international environment, and prevent the emergence of threats. It 

s thus necessary for Japan to realize an international order and 

security anvoronment that are desirable for Japan, by playing an 

even more proactive role in achieving peace, stability and 

properity of the internatioanal community as “Proactive 

Contribution to Peace” based on the principle of international 

cooperation.”10 

 

Jepang dan NATO kemudian menandatangani IPCP (Individual 

Partnership and Cooperation Programme) pada tanggal 6 Mei 2014 yang ditanda 

tangani oleh PM Abe dan Secretary General NATO Anders Fogh Rasmussen di 

Brussels.11 IPCP yang ditanda tangani oleh Jepang dan NATO tersebut akan lebih 

memperperat kerjasama keduanya. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
(27/03/2016.07.29 WIB) 
10Gauging Abe’s “Proactive Contibution to Peace diakses pada 

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/10/30/commentary/.japan-commeentary/gauging-abes-

proactive-contributions-peace/#.VyYaUtkayc1 (01/05/2016.22.14 WIB)  
11 Individual Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO diakses pada 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140507_140507-IPCP_Japan.pdf 

(26/04/2016.20:45 WIB) 

 

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/10/30/commentary/.japan-commeentary/gauging-abes-proactive-contributions-peace/#.VyYaUtkayc1
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/10/30/commentary/.japan-commeentary/gauging-abes-proactive-contributions-peace/#.VyYaUtkayc1
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140507_140507-IPCP_Japan.pdf
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan 

masalah yaitu bagaimana pengaruh peningkatan kapabilitas militer China 

terhadap peningkatan kerjasama Jepang dan NATO? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

mengenai peningkatan kapabilitas militer China dan pengaruhnya terhadap 

Jepang. Sedangkan secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

alasan kenapa Jepang melakukan kerjasama dengan NATO sebagai respon atas 

peningkatan kapabilitas militer China. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka diharapkan penelitian ini mempunyai 

manfaat secara akademis maupun praktis, yaitu: 

a. Manfaat Akademis 

Penulis berharap penelitian ini bisa berguna untuk pengetahuan dan 

pengembangan mahasiswa. Khususnya mahasiswa jurusan Hubungan 

Internasional tentang alasan kerjasama Jepang dan NATO serta menjadi bahan 

masukan untuk penelitin selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini bisa berguna untuk pembaca selain 

mahasiswa dan menambah wawasan tentang mengapa sebuah negara memerlukan 
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kerjasama dengan organisasi internasioanal ataupun negara lain untuk 

menyeimbangkan powernya dengan negara lain. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian yang lain. Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis 

adalah berdasarkan fenomena maupun kesamaan teori yang dipakai. 

Pertama, skripsi dari Risco Valentino yang berjudul “Pengaruh 

Modernisasi China Terhadap Peningkatan Aliansi Jepang dan Amerika 

Serikat”.12 Fokus penelitian dari Risco adalah peningkatan aliansi Jepang dan 

Amerika Serikat dengan rumusan masalah yaitu mengapa modernisasi China 

berpengaruh terhadap peningkatan aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Teori 

yang digunakan adalah Balance of Power, Alliance dan Modernisasi dengan 

model penelitian eksplanatif. Hasil dari penelitian Risco yaitu kemajuan 

perekonomian dan  militer China meningkat pada mas Deng Xiaoping dikawasan 

Asia Timur. China pernah melakukan uji coba missile ballistic sebagai upaya 

untuk mempertahankan keamanan negara jika terjadi ancaman sewaktu-waktu dan 

digunakan untuk menunjukkannya sebagai negara besar. Hal ini justru membuat 

negara-negara tetanggaya menjadi cemas khususnya Jepang yang mempunyai 

hubungan kerjasama dan konflik dikawasan Asia Timur. Hal ini membuat Jepang 

melakukan aliansi dengan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan power-nya 

                                                           
12Risco Valentino (09260072), 2014, Pengaruh Modernisasi China Terhadap Peningkatan Aliansi 

Jepang dan Amerika Serikat, FISIP, Hubungan Internasional. UMM 
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dengan China. Aliansi Jepang dan Amerika Serikat ini merupakan bentuk respon 

dari modernisasi China.  

Penelitian dari Risco Valentino memfokuskan pada aliansi Jepang dan AS 

sedangkan Penulis lebih memfokuskan pada kerjasama dengan Organasasi 

Internasional yaitu NATO. Namun teori yang digunakan sama yaitu Balance of 

Power dan Alliance. 

Kedua, skripsi dari Ika Nur Anisah yang berjudul “Pengaruh Peningkatan 

Kapabilitas Militer China Terhadap Modernisasi Pertahanan Militer Taiwan 

(2009-2013).13 Fokus dari penelitian Ika adalah modernisasi pertahanan militer 

Taiwan tahun 2009-2013 sebagai respon atas peningkatan kapabilitas militer 

China. Rumusan masalahnya yaitu mengapa Taiwan melakukan modernisasi 

pertahanan militernya tahun 2009-2013. Teori yang digunakan yaitu Security 

Dilemma (Defense), Balance of Power dan Kapabilitas Militer serta menggunakan 

model penelitian eksplanatif. Hasil dari penelitian Ika yaitu China merupakan 

negara yang maju dalam hal perekonomian. Hal  ini dibuktikan dengan 

peningkatan GDP China sehingga membuat pertahanan militer China mengalami 

peningkatan karena naiknya anggaran belanja militernya. Peningkatan angkatan 

belanja militer China ini membuat negara tetangga khususnya Taiwan merasa 

cemas dan mengalami security dilemma. Taiwan juga melakukan modernisasi 

pertahanan militernya yang bersifat defensive. Penelitian Ika mempunyai 

persamaan dengan yang diteliti Penulis yaitu peningkatan kapabilitas militer 

China sedangkan perbedaan dengan Penulis yaitu kerjasama dengan Organasasi 

                                                           
13Ika Nur Anisah (09260106), 2014, Pengaruh Peningkatan Kapabilitas China Terhadap 

Modernisasi Pertahanan Militer Taiwan (2009 – 2013), FISIP, Hubungan Internasional. UMM 
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Internasional yaitu NATO. Namun teori yang digunakan sama yaitu Balance of 

Power. 

Ketiga, jurnal dari Adi Joko Purwanto yang berjudul “Peningkatan 

Anggaran Militer China dan Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur”.14 

Fokus dari penelitian Adi adalah peningkatan anggaran militer China dan 

implikasinya terhadap keamanan di kawasan Asia Timur. Teori yang digunakan 

yaitu Models of Military Expenditures dengan model penelitian eksplanatif. Hasil 

dari penelitian Adi adalah China merupakan salah satu negara di kawasan Asia 

Timur yang berusaha mempertahankan keamanan dan pengaruhnya di kawasan 

dengan memperkuat angkatan bersenjatanya. Penguatan di bidang pertahanan 

keamanan China melalui modernisasi militer dan peningkatan anggaran belanja 

militer China. Anggaran belanja militer China naik dari tahun 2000 – 2009, 

menurut China hal ini normal karena bersifat damai dengan tujuan untuk 

memodernisasi peralatan militer dalam negeri dan bukan untuk tujuan yang 

bersifat offensive. China juga berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan 

perdamaian dan keamanan di dunia. Maka dari itu China merasa perlu untuk 

memperkuat pertahanana militer dengan menaikkan anggaran belanja militernya. 

Namun hal tersebut membuat negara yang berada di kawasan tersebut menjadi 

cemas terutama Jepang. Negara-negara yang berada di kawasan memberikan 

kritikan terhadap China bahwa jumlah anggaran militer yang besar dapat memicu 

instabilitas kawasan serta dapat mengakibatkan perang dalam kawasan. Ada 

beberapa faktor yang membuat China meningkatkan anggaran belanja militernya, 

                                                           
14Adi Joko Purwanto, Vol. 7, No.1, Juni 2010, Peningkatan Anggaran Militer China dan 

Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur, FISIP, Hubungan Internasional . UGM 
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yaitu faktor internal seperti ekonomi dan faktor eksternal seperti munculnya 

konflik bersenjata dan aliansi-aliansi yang terbangun antar negara.  

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis dalam cara sudut 

pandang China sebagai ancaman. Namun ancaman dalam penelitian lebih kepada 

keamanan di Asia Timur sedangkan penulis lebih pada ancaman untuk Jepang. 

Keempat, Jurnal dari Rezki Satria yamg berjudul “Peningkatan Anggaran 

Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan 

Asia Pasifik”.15 Fokus penelitian dari Rezki yaitu peningkatan anggaran 

persenjataan militer China sebagai security dilemma di kawasan Asia Pasifik. 

Teori yang digunakan yaitu seecutiry dilemma dengan model penelitian deskriptif. 

Hasil dari penelitian Rezki yaitu Peningkatan anggaran militer China dari tahun 

2000 sampai 2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan 

anggaran militer tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

memperkuat sistem militernya karena khawatir terhadap potensi ancaman dari 

negara-negara Asia Pasifik dan Jepang. Hal ini menimbulkan security dilemma di 

kawasan Asia Pasifik, Jepang dan negara tetangganya. Tidak mau kalah dengan 

China, Jepang juga menaikkan anggaran pertahanannya untuk menyeimbangi 

China. Selain itu Jepang juga menjalin kerjasama dengan AS sebagai bentuk 

kekhawatirannya atas dominasi China. Penelitian ini mempunyai tema yang sama 

dengan penulis. Namun penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan 

kerjasama Jepang dan NATO. 

                                                           
15Rezki Satria, Vol.1, number 1, 2015, Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai 

Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik, FISIP, Hubungan Internasional. 

Universitas Mataram diakses pada 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf (02/05/2016.08:55 WIB) 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian 

dan Teori 
Hasil 

1. Risco Valentino, 

HI, FISIP, 

UMM. Pengaruh 

Modernisasi 

Militer China 

Terhadap 

Peningkatan 

Aliansi Jepang 

dan Amerika 

Serikat 

Eksplanatif 

- Balance of 

Power (BOP) 

- Alliance 

- Modernisasi  

- Kemajuan perekonomian 

dan militer China sebagai  

upaya untuk 

mempertahankan keamanan 

negara jika terjadi ancaman 

sewaktu-waktu dan 

digunakan untuk 

menunjukkannya sebagai 

negara besar 

- Jepang menjadi cemas akan 

hal itu sehingga melakukan 

aliansi dengan AS 

- Aliansi Jepang dan AS 

merupakan bentuk respon 

atas modernisasi militer 

China  

2. Ika Nur Anisah, 

HI, FISIP, 

UMM. Pengaruh 

Peningkatan 

Kapabilitas 

Militer China 

Terhadap 

Modernisasi 

Pertahanan 

Militer Taiwan 

(2009 – 2013 

Eksplanatif 

- Security 

Dilemma 

(Defense) 

- Balance of 

Power (BOP) 

- Kapabilitas 

Militer 

- Peningkatan anggaran 

belanja militer China 

membuat Taiwan 

mengalami security 

dilemma 

- Taiwan melakukan 

modernisasi pertahanan 

militer yang bersifat 

defense untuk 

menyeimbangkan kekuatan 

dengan China 

3. Adi Joko 

Purwanto, HI, 

FISIP, UGM. 

Peningkatan 

Anggaran 

Militer China 

dan 

Implikasinya 

terhadap 

Keamanan di 

Asia Timur 

Eksplanatif 

- Models of 

Military 

Expenditures 

- China berusaha 

mempertahankan keamanan 

dan pengaruhnya di 

kawasan dengan 

memperkuat angkatan 

bersenjatanya.  

- Penguatan di bidang 

pertahanan keamanan 

China melalui modernisasi 

militer dan meningkatkan 

anggaran belanja 

militernya. Anggaran 

belanja militer China naik 

dari tahun 2000 – 2009 

- Negara-negara yang berada 
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di kawasan merasa cemas 

terutama Jepang, kemudian 

memberikan kritikan 

terhadap China bahwa 

jumlah anggaran militer 

yang besar dapat memicu 

instabilitas kawasan serta 

dapat mengakibatkan 

perang dalam kawasan 

4. Rezki Satria, HI, 

FISIP, 

Universitas 

Mataram. 

Peningkatan 

Anggaran 

Persenjataan 

Militer China 

sebagai Bagian 

dari Security 

Dilemma di 

Kawasan Asia 

Pasifik 

Deskriptif 

- Securiy 

Dilemma 

- Peningkatan anggaran 

militer China dari tahun 

2000 sampai 2012 

mengalamai peningkatan 

yang sangat signifikan 

- Peningkatan anggaran 

militer tersebut merupakan 

suatu upaya yang dilakukan 

untuk memperkuat sistem 

militernya karena khawatir 

terhadap potensi ancaman 

dari negara-negara Asia 

Pasifik dan Jepang.  

- Hal ini menimbulkan 

security dilemma di 

kawasan Asia Pasifik, 

Jepang dan negara 

tetangganya.  

- Jepang menaikkan 

anggaran pertahanannya 

dan juga menjalin 

kerjasama dengan AS 

sebagai bentuk 

kekhawatirannya atas 

dominasi China 

5. Rianty Wahyu 

N, HI, FISIP, 

UMM. Pengaruh 

Peningkatan 

Kapabilitas 

Militer China 

terhadap 

Peningkatan 

Kerjasama 

Jepang dan 

NATO 

 

Eksplanatif 

- Balance of 

Power 

 

- Peningkatan ekonomi 

(GDP) dan kapabilitas 

militer China 

- Menimbulkan kecemasan 

di kawasan Asia Timur 

khususnya Jepang 

- Jepang menjalin kerjasama 

dengan NATO sebagai 

bentuk respon atas 

peningkatan kapabilitas 

militer China 
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1.5 Landasan Teori/Konseptual 

1.5.1 Balance of Power 

Keamanan nasional merupakan salah satu komponen penting yang harus 

dipertimbangkan oleh negara dalam berinteraksi dengan negara lain dalam sistem 

internasional. Keamanan nasional menjadi penting untuk dijaga mengingat tidak 

ada hukum atau pemerintahan yang mengatur dalam sistem internasional. Negara-

negara saling berlomba untuk menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman 

negara lain dengan cara balance of power. 

Menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr balance of 

power adalah suatu kondisi atau situasi dimana terjadi keseimbangan kekuasaan 

dan distribusi kekuasaan yang merata dalam sistem internasional sehingga setiap 

negara merasa terjamin keamanannya.16 Balance of power bisa terjadi karena 

adanya sumber ancaman yang meliputi beberapa hal, yaitu:17 

1. Aggregate power. Jika ada negara besar yang menjadi sumber ancaman, 

maka negara lain akan cenderung menentangnya 

2. Geographic proximity. Semakin dekat posisi negara besar yang 

mengancam maka negara-negara sekitar juga akan cenderung lebih 

menentangnya 

3. Offensive power. Semakin besar kemampuan offense sebuah negara maka 

semakin besar juga usaha negara lain untuk mengimbanginya dengan 

melakukan aliansi yang bersifat defense 

                                                           
16James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 2001. Contending Theory of International 

Relations, hal. 41 
17Stephen M. Walt. 1987. The Origins of Alliances, Ithaca dan London :Cornell University Press., 

hal. 22-26 
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4. Aggressive intentions. Aliansi tersebut dibentuk untuk menangkal 

ancaman dan serangan yang mungkin akan terjadi, dan akan selesai jika 

ancaman tersebut hilang 

Dalam menganalisa Balance of power memiliki dua sifat analisa, yaitu 

balance of power bersifat statis dimana dalam hal ini balance of power sebagai 

sistem internasional serta bersifat dinamis yaitu balance of power sebagai 

kebijakan negara. Sebagai kebijakan suatu negara, balance of power mendukung 

penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan kekuatan di dunia. Sedangkan 

perebutan kekuasaan dengan balance of power berguna untuk mencegah adanya 

kekuatan tunggal sehingga hal tersebut dapat melahirkan hukum yang adil untuk 

negara yang lain. Balance of power yang bersifat dinamis yaitu sebagai suatu 

sistem berarti negara yang satu dengan negara yang lain saling memiliki 

ketergantungan, dimana dalam hubungannya tersebut terdapat ketergantungan 

pula dalam otonomi kekuasaan dan kebijakan negara yang terlibat. Sehingga 

ketergantungan tersebut melahirkan hubungan yang dekat antar negara dan 

memberikan dampak timbal balik.18 

Organski menjelaskan ada 6 metode yang mungkin digunakan suatu negara 

untuk melakukan balance of power, diantaranya yaitu pertama adanya aliansi. 

Suatu negara bergabung dalam aliansi untuk menjaga negaranya dari negara atau 

koalisi dari negara yang superior yang menimbulkan ancaman. Kedua, mengambil 

jalan untuk berperang, ketiga membedakan perdamaian sebagai sesuatu yang 

statis. Selanjutnya keempat adanya penyeimbang kekuatan atau balancer, kelima 

                                                           
18 Michael Sheehan, 2005, The Balance of Power History & Theory, London and New York: 

Routledge,. hal. 53 
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adanya pembagian dan ganti rugi serta yang terakhir adalah adanya sikap negara 

yang moderat atau tidak berlabih-lebihan.19 Balance of Power bisa digunakan 

untuk melihat perilaku Jepang terhadap China karena adanya peningkatan 

kapabilitas militer China. Hal ini tentu saja memunculkan persaingan diantara 

kedua negara yang berdekatan tersebut. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan proses 

balance of power diperlukan adanya alliance. Alliance adalah bentuk dari balance 

of power yang dilakukan oleh negara yang merasa terancam untuk melindungi 

keamanan negaranya. Menurut Stephen M. Walt, Aliansi adalah hubungan 

kerjasama keamanan antara dua negara atau lebih dalam bentuk komitmen militer. 

Sebuah negara akan melakukan aliansi dengan negara lain apabila berhadapan 

dengan negara yang mempunyai power kuat untuk melakukan perimbangan 

kekuatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan negara melakukan alliance, yaitu: 

1. Aliansi digunakan untuk menghentikan negara lain yang berpotensi 

menjadi kekuatan hegemon 

2. Untuk memperluas dan memperdalam pengaruh kepada negara yang 

kurang kuat dan tergabung dalam aliansi. Karena negara yang kurang 

kuat lebih membutuhkan perlindungan daripada negara yang kuat.20 

3. Mencoba untuk menemukan aliansi yang dapat menambah 

kapabilitasnya. 

4. Negara mencari aliansi yang dapat mengimbangi kekuatannya dari 

negara yang mengancam.21 

                                                           
19 Ibid., hal. 54 
20 Stephen M. Walt. Hal. 262 
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Menurut Ole Holsti, Terrence Hopmann dan John Suulivan terdapat 3 

elemen penting yang dapat memenuhi sebuah aliansi, yaitu perjanjian formal yang 

bersifat terbuka atau rahasia, berkaitan dengan masalah keamanan nasional dan 

mitra harus negara-bangsa. Jadi, aliansi adalah perjanjian formal maupun informal 

antara dua negara atau lebih untuk bekerjasama dalam masalah keamanan 

nasional.22 

Aliansi yang dilakukan oleh Jepang dan NATO merupakan suatu bentuk 

upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk membendung perluasan China menjadi 

negara hegemon di kawasan Asia Timur. Selain itu, Jepang mencoba menemukan 

aliansi yang dapat menambah kapabilitasnya dan dapat mengimbangi ancaman 

yang dilakukan oleh China. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen atau unit eksplanasi yang 

dapat menjelaskan perilaku dari objek berada pada level negara yaitu peningkatan 

kapabilitas militer China. Sedangkan variabel dependen atau unit analisanya 

berada pada level sistem regional dan global yaitu kerjasama Jepang dan NATO. 

Sehingga penelitian ini menggunakan model penelitian reduksionis dimana unit 

eksplanasi lebih tinggi dibandingkan unit analisanya. 

                                                                                                                                                               
21 Michael Sheehan, hal. 55-59 
22Holsti/Hopmann/Sullivan (1973), hal.4. dalam Stefan Bregsmann, The Concept of Miitary 

Alliance, hal. 26 http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/05_small_states_04.pdf 

(04/05/2016. 09:16WIB) 

http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/05_small_states_04.pdf
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1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan model penelitian eksplanatif, yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini merupakan variabel yang saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi. Kemudian kedua variabel tersebut menghasilkan sebuah 

hipotesis dan penulis menguji kebenaran hipotesis tersebut.  

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan data-data yang diolah dan digunakan menjadi 

data kualitatif. Dalam memecahkan masalah yang telah dieksplorasi dan terlihat 

kejelasannya, dengan menggunakan kerangka konsep dan teori yang telah 

ditentukan. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data 

dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan 

kemudian menganalisanya. Teknik ini menggunakan data sekunder yaitu data-

data tersebut berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan 

situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan penulis teliti.23 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan materi dan waktu agar tidak 

melebar dari materi yang akan diteliti. Penulis memfokuskan penelitian pada 

                                                           
23 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit,  hal. 57 
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kerjasama Jepang dan NATO atas respon peningkatan kapabilitas militer China. 

Batasan waktu yang digunakan oleh penulis mulai tahun 2007 sampai tahun 2015. 

Tahun 2007 karena China mengalami kenaikan GDP yang sangat tinggi dan 

Jepang menyatakan sebagai partner NATO. Pada tahun 2015 karena 

perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Jepang dan NATO yaitu IPCP. 

 

1.8 Hipotesis 

Tindakan yang dilakukan oleh China dalam meningkatkan anggaran 

belanja militer dan uji coba missile ballistic dipandang sebagai sebuah ancaman 

oleh Jepang. Karena secara geografis, Jepang dan China posisinya berdekatan. 

Kemampuan menyerang China dalam meningkatkan kapabilitas militernya 

membuat Jepang berusaha untuk mengimbanginya. Sehingga Jepang melakukan 

kerjasama dengan NATO sebagai bentuk respon dari peningkatan kapabilitas 

militer China. Kerjasama Jepang dan NATO merupakan upaya untuk 

membendung kekuatan China agar tidak menjadi negara hegemon di kawasan 

Asia Timur. Selain itu, Jepang melakukan kerjasama dengan NATO untuk 

menambah kapabilitasnya dan dapat mengimbangi ancaman yang dilakukan oleh 

China. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori/Konseptual  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8 Hipotesis 

1.9 Sistematika Penulisan 

Bab II : Peningkatan Kapabilitas Militer China 

2.1 Kebangkitan Ekonomi dan Sosial China 

2.1.1 Lompatan jauh ke depan (Great Leap Reform) 

2.1.2 Revolusi Kebudayaan 

2.1.3 Reformasi Ekonomi 

2.1.4 Dampak Sosial dari Perubahan Ekonomi dan Budaya 

2.2 Perkembangan Ekonomi China  

2.3 Kapabilitas Militer China 

2.4 Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Pengaruhnya terhadap 

dinamika politik  di Kawasan Timur 



20 
 

Bab III : Peningkatan Kerjasama Jepang dan NATO sebagai Respon 

terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China 

3.1 Respon Jepang terahadap Peningkatan Kapabilitas Militer China 

3.2 Kerjasama Jepang dan NATO 

3.2.1 Isu  NATO di Asia 

3.2.2 Peningkatan kerjasama Jepang dan NATO melalui IPCP 

3.3 Kepentingan strategis dalam kerjasama antara Jepang dan NATO 

Bab IV: Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

 


