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BAB II 

PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER CHINA 

 BAB II akan memberikan uraian penulis tentang peningkatan kapabilitas 

militer China dan ancaman bagi Jepang. Kapabilitas militer China tidak bisa 

diuraikan tanpa adanya proses-proses seperti Lompatan Jauh ke Depan, Revolusi 

Kebudayaan dan Reformasi Ekonomi. Keberhasilan reformasi ekonomi membuat 

GDP China semakin meningkat sehingga membuatnya mempunyai anggaran yang 

cukup untuk meningkatkan kapabilitas militernya.  

 

2.1 Kebangkitan Ekonomi dan Sosial China 

RRC (Republik Rakyat China) pertama kali diproklamasikan oleh Mao 

Zedong pada 1 Oktober 1949 di lapangan Tiananmen. Pada masa 

pemerintahannya Mao menggunakan praktek Lompatan Jauh ke Depan dan 

Revolusi Kebudayaan. Praktek Lompatan Jauh ke Depan dilakukan Mao untuk  

meniru model pembangunan Uni Soviet agar terbentuk masyarakat yang 

terkonstruktur, tumbuhnya birokrasi dalam pemerintahan, organisasi militer 

profesional.1 

Praktek Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan yang 

dilakukan oleh Mao tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut kemudian 

membuat China melakukan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng 

Xiaoping. Reformasi yang dilakukan oleh Deng membuat perekonomian China 

                                                           
1Mao Zedong 1893-19, diakses pada 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao_zedong.shtml (10/09/2016. 00:07 WIB) 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao_zedong.shtml
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meningkat dan juga China lebih terbuka dalam melakukan kerjasama dengan 

negara lain.2 

 

2.1.1 Lompatan Jauh ke Depan 

Lompatan Jauh ke Depan (The Great Leap Forward) terjadi pada tahun 

1958 merupakan kampanye yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi China 

melalui industrialisasi secara besar-besaran dibidang industri baja sebagai 

prioritas utama. Secara prinsip, Mao ingin meningkatkan produksi baja, industri 

ringan, dan konstruksi secara besar-besaran serta pengerahan tenaga rakyat secara 

besar-besaran. Rakyat disatukan menjadi komune dan disalurkan untuk bekerja di 

pabrik-pabrik pemerintahan. Selain itu, kampanye lompatan jauh ke depan 

diharapkan bisa menyamai Inggris dalam produksi baja dalam waktu 15 tahun.3 

Ada empat faktor yang menyebabkan kegagalan pada Lompatan jauh ke 

Depan. Pertama, karena tenaga kerja produktif di bidang agraris ditransfer 

seluruhnya ke bidang industri, menyebabkan secara otomatis tidak ada petani 

yang menanam tanaman untuk stok bahan pangan. Kedua, angka-angka statistik 

yang dilambungkan dan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Faktor ini 

menyebabkan petinggi Beijing mengira program ini sangat sukses yang lebih 

lanjut menuai bencana yang lebih besar. Ketiga, rakyat yang dipekerjakan kurang 

memiliki keahlian dalam industri baja sehingga baja yang dihasilkan kurang 

                                                           
2Open Door Policy, diakes pada 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/key_people_events/html/8.stm 

(10/09/2016. 00:20WIB)  
3 FX. Sutopo, 2009, CHINA; Sejarah Singkat, Jogjakarta : Redaksi, hal. 117 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/key_people_events/html/8.stm
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berkualitas. Keempat, penggunaan bahan bakar untuk industri baja terlalu banyak 

sehingga menimbulkan kekurangan untuk bahan bakar di bidang lainnya.4 

 

2.1.2 Revolusi Kebudayaan  

Lompatan Jauh ke Depan yang dilakukan Mao memberikan dampak yang 

buruk bagi China sehingga Liu Shaoqi berusaha memperbaiki dengan mendukung 

kapitalisme. Kemudian muncul Revolusi Kebudayaan yang terjadi pada tahun 

1966 oleh Mao. Revolusi tersebut tidak hanya pada kesenian namun pada segala 

aspek dan kembali pada ajaran “Maoisme” yaitu untuk memelihara ideologi 

komunisme, budaya dan adat kebiasaan proletariat serta antikapitalisme. 

Komunisme merupakan satu-satunya kekuatan yang meliputi keseluruhan, 

mengontrol penuh atas wilayah, tidak hanya tubuh tapi juga pikiran. Mao dibantu 

oleh “Kelompok Empat” yaitu Jiang Qing, Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao, dan 

Wang Hongwen dalam melancarkan kampanye revolusi kebudayaan.5  

Menurut James R Townsend, Revolusi Kebudayaan dibagi menjadi 4 

tahap. Yang pertama pada tahun 1965 - bulan juni 1966. Kepemimpinan pusat 

saling bertikai dalam masalah bagaimana menanggapi tututan Mao akibat 

berkembangnya pengaruh kaum revisionis. Tahap kedua adalah pada bulan 

Agustus-November 1966 serangan terbuka oleh kelompok Pengawal Merah yang 

dibentuk oleh mahasiswa dan pelajar serta didukung oleh Tentara Pembebasan 

                                                           
4Bagus Dharmawan, 2006,  Cermin dari China, Geliat Sang Naga di Era Globalisasi, Jakarta: PT. 

Gramedia hal. 10-12  
5 Ririn Darini, 2010, Garis Besar Sejarah China Era Mao, Pendidikan Seajrah, FIS, UNY, hal. 50 

diakses pada 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Garis%20Besar%20Sej%20Cina%20Era%20Mao.pdf 

(27/09/2016. 12.05 WIB) 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Garis%20Besar%20Sej%20Cina%20Era%20Mao.pdf
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Rakyat. Mereka kemudian turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk 

mendukung Mao dan meneror orang-orang yang berlawanan dengan Mao. Puncak 

revolusi terjadi 1967 dimana Pengawal Merah menyerang apapun secara bebas 

hingga akhirnya Mao membubarkan Pengawal Merah tersebut.6 

Tahap ketiga terjadi pada bulan Desember 1966 sampai bulan September 

1968. Praktek Revolusi Kebudayaan meluas sampai kedaerah pedalaman, 

perusahaan-perusahaan dan pemerintah serta partai. Tahap keempat adalah tahap 

konsolidasi, kepemimpinan China menyatakan kemenangan nominal dari 

Revolusi Kebudayaan, tetapi mengakui pula bahwa pembangunan kembali partai 

dan ekonomi serta struktur politik yang stabil masih harus dicapai.7 

 

2.1.3 Reformasi Ekonomi 

Pada masa pemerintahan Mao Zedong menggunakan praktek Lompatan 

Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, namun praktek tersebut mengalami 

kegagalan sehingga membuat kelaparan dan keadaan ekonomi yang sangat buruk. 

Maka dari itu, China melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki keadaan 

ekonominya. Deng Xiaoping kemudian melakukan beberapa pembaharuan 

ekonomi China sebagai berikut: 

1. Penghapusan Komune Rakyat 

Pada Kongres Rakyat Nasional III tahun 1975, komune rakyat dan brigade 

produksi8 dihapuskan diganti dengan sistem tanggung jawab. Sistem tanggung 

                                                           
6 Ibid.,  hal. 51-52  
7 Ibid.,  hal.54  
8 Komune Rakyat adalah sistem yang menggabungkan fungsi pemerintahan dan manajemen 

ekonomi, dimana pemimpin dari Komune Rakyat dipilih oleh rakyat dan dari rakyat sendiri. 
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jawab yang berarti bahwa setiap keluarga petani melakukan perjanjian dengan 

pemerintah administratif setempat untuk memperkerjakan sebidang tanah dan 

mendapatkan keuntungan secara langsung.9  

2. Pembukaan diri terhadap Modal Asing 

Mulai tahun 1978, pemerintah China mulai melakukan kebijakan open 

door policy terhadap negara luar negeri. Kebijakan ini membuat China mulai 

terbuka terhadap negara luar dan melakukan hubungan modal asing. Hal ini 

memberikan kemajuan terhadap perekonomian China hingga saat ini.10 Tujuan 

dari open door policy yaitu:  

a. Menarik investasi asing ke China agar mempercepat pertumbuhan 

ekonomi 

b. Menarik masuknya teknologi asing (barat) hingga mampu mendorong 

pengembangan teknologi dalam negeri 

c. Menarik masuknya metode manajemen asing yang efektif dan efesien, 

agar dapat diserap oleh ahli-ahli manajemen lokal 

d. Pengembangan ilmu pegetahuan dan keterampilan tenaga kerja China 

e. Mendorong berkembangnya enterpreneurship lokal yang ada di Kawasan 

Ekonomi Khusus 

f. Meningkatkan devisa lewat masuknya investasi asing yang akan 

meningkatkan ekspor kawasan tersebut 

                                                                                                                                                               
Dibawah Komune Rakyat ada Brigade Produksi yang berfungsi mengatur sektor non pertanian 

atau sektor sekunder yang terdiri dari satuan-satuan industri sedang dan kecil 
9 Leo Agung S, 2016, Sejarah Asia Timur 2, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal.73 
10 Ibid., hal. 152   
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g. Memulihkan citra nama China di dunia internasional11 

3. Liberalisasi Usaha dan Manajemen 

Mao Zedong memberikan sepuluh petunjuk pembangunan China kepada 

Perdana Menteri Zhao pada bulan November 1981, yaitu: 

a. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan pertanian dengan 

menggunakan kebijakan yang tepat dengan pemikiran yang rasional 

b. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan industri, barang-

barang konsumsi dan mengatur manajemen pembangunan industri berat 

c. Pemerintah meningkatkan rasio penggunaan energi dan transportasi 

d. Pemerintah mengadakan perbaikan dalam tiap tahap unit agar perusahaan bisa 

digunakan secara maksimal 

e. Pemerintah memilah, menstruktur dan menyatukan perusahaan menurut 

bidang dan kelompoknya 

f. Pemerintah meningkatkan dana pembangunan dan menggunakannya secara 

hemat, kemudian melakukan perbaikan dengan menghitung pengeluaran dana 

g. Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan open door policy  

h. Pemerintah dengan aktif melakukan reformasi sistem ekonomi negara dan 

memperlihatkan inisiatif dalam setiap hal yang berkaitan dengan usaha ini 

i. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf dalam pendidikan dan kebudayaan 

seluruh rakyat 

                                                           
11Toshihiko Hayashi, 2003, China’s Open Door Policy toward s Foreign Direct Investment:  A 

Game Theoretic Interpretation, Stanford Japan Center, hal. 2-4 diakses pada 

http://hayashiland.com/DP2003_001_E.pdf (30/01/2017. 06:42 WIB) 

 

http://hayashiland.com/DP2003_001_E.pdf
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j. Pemerintah berusaha mewujudkan pembangunan, produksi dan penghidupan 

rakyat.12 

4. Penghapusan Monopoli Negara 

Pemerintah China dalam Sidang Pleno ke 3 Komite Sentral PKC XII, 

tanggal 20 oktober 1984 menghapus kebijakan mengenai pembelian hasil panen 

dengan sistem monopoli oleh negara. Kebijakan ini bisa digunakan untuk 

merombak pembangunan ekonomi, dan juga perbaikan terhadap struktur ekonomi 

pedesaan. Penghapusan monopoli negara kemudian digantikan dengan 

pemberlakuan mekanisme pasar dimana harga-harga tidak ditetapkan oleh 

pemerintah namun tergantung pada besarnya jumlah permintaan dan jumlah 

penawaran yang beredar di masyarakat.13 

5. Integrasi dalam Ekonomi Internasional 

Setelah 1978, situasi perekonomian China mulai terlihat 

perkembangannya. Hal ini karena Deng telah memperbaharui ekonomi dari 

ekonomi terencana ala Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar, tetapi masih 

dalam kerangka kerja politik yang kaku dari PKC. Para pejabat meningkatkan 

kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan 

perusahaan skala kecil dalam jasa dan produksi ringan, serta membuka ekonomi 

terhadap perdagangan asing dan investasi. Hasilnya mereka mendirikan lebih dari 

2000 Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu hukum investasi direnggangkan untuk 

                                                           
12Poltak Partogi Nainggolan, 1995, Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping, Jakarta: PT. 

Fajar Inter Pertama, hal. 147  dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30660/3/Chapter%20II.pdf (18/09/2016. 08:11 

WIB) 
13 Ibid., hal. 84 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30660/3/Chapter%20II.pdf
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menarik modal asing.14 Wilayah yang termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus 

yaitu Shenzen, Shuhai, Shantou, dan Xiamen. Hasilnya, PDB China meningkat 

empat kali lipat sejak 1978.15  

 

2.1.4 Dampak Sosial dari Perubahan Budaya dan Ekonomi 

Menurut perkiraan Bank Dunia, sekitar 160 juta anak muda kehilangan 

kesempatan bersekolah akibat Revolusi Kebudayaan. China kehilangan sekitar 2 

juta teknisi dan 1 juta sarjana. Pemerintahan Deng Xiaoping lalu mencoba 

mengangkat nasib “generasi yang hilang”. Misalnya, dengan membuka sekolah 

malam dan melancarkan propaganda rehabilitasi. Deng pula yang kemudian 

melakukan pembaharuan besar pasca-mao bagi China.16  

Perubahan budaya dan ekonomi tersebut juga menimbulkan dampak 

seperti terjadinya kesenjangan antara yang kaya dan miskin akibat dari tidak 

meratanya hasil modernisasi, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu 

terjadinya urbanisasi para petani akibat dibubarkannya komune rakyat. Urbanisasi 

yang dilakukan para petani tersebut menambah jumlah pengangguran di kota 

karena pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan perkerjaan yang cukup bagi 

para urbanisasi tersebut.17 

 

 

 

                                                           
14 Sutopo, Op. Cit., hal. 15 
15 Poltak, Op. Cit.,  hal. 147  
16Sutopo, Op. Cit.,  hal. 138 
17 Leo, Op. Cit., hal. 77 
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2.2 Perkembangan Ekonomi China  

Perkembangan ekonomi China memang meningkat sejak tahun 1978 pada 

masa Deng Xiaoping. Deng telah berhasil membuat China bisa mengatasi inflasi 

dan membuat pertumbuhan GDP China meningkat dengan seiringnya waktu 

meskipun Deng sudah meninggal.  

Pada tahun 1978, saat China mengalami kenaikan ekspor dan impor, GDP 

China mencapai 365.0 miliar RMB. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan 

sebesar 7,6% 406.8 miliar RMB. Pada tahun 1980 GDP China naik 7,9% 455.2 

miliar RMB. Tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 5.1% 489.9 miliar 

RMB kemudian mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 9.2% 533.3 miliar 

RMB. Kenaikan rata-rata GDP China dari tahun 1978 sampai tahun 1982 

mencapai  8.3%. 

Pada tahun 1983 GDP China meningkat sebesar 10.8% 597.6 miliar RMB 

Pada tahun berikutnya meningkat 15.2% sebesar 722.6 miliar RMB namun 

mengalami penurunan sebesar 13.5% 904.0 miliar. Tahun 1986 masih mengalami 

penuruan sebesar  8.9% 1,030.9 miliar RMB, kemudian pada tahun 1987 

meningkat sebesar 1,210.2 miliar RMB. Jadi, rata-rata GDP China tahun 1983-

1987 sebesar 12%.  

Pada tahun 1988 GDP China meningkat sebesar 11.3% 1,510.1 miliar 

RMB kemudian peningkatan yang paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun 

terjadi pada tahun 1992  sebesar 14.3%  2,706.8 miliar RMB. Sehingga GDP rata-

rata dari tahun 1988 sampai tahun 1992 sebesar 8,6%. 
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Lima tahun berikutnya yaitu tahun 1993 sampai tahun 1997 rata-rata GDP 

China sebesar 11,46%. Tahun 1993 GDP China naik  sebesar 13.9% 3,552.4 

miliar  RMB kemudian di tahun berikutnya sebesar 4,846.0 miliar RMB.  

Sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, China mengalami kenaikan GDP 

rata-rata sebesar 8,3% pertahunnya. Hal ini mendorong China untuk 

meningkatkan GDP pada tahun-tahun berikutnya. Sehinggga antara rentang tahun 

2003 sampai tahun 2007 China menaikkan GDP negaranya dengan kenaikan rata-

rata sebesar 11.7% tiap tahunnya. 

GDP China mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2007 

yaitu 14.2% 26,801.9 miliar  RMB dari GDP tahun sebelumnya. Kenaikan GDP 

ini juga disertai dengan adanya modernisasi militer China, dimana pada tahun 

2007 ini China meningkatkan anggaran belanja militernya seiring dengan 

bertambahnya GDP negaranya. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dalam rentang 

tahun 2008-2015 China mengalami kenaikan GDP sebesar 13.4%.18 

 

Tabel 2.1 GDP rata –rata China 1978-2015 

No Tahun Rata-rata GDP 

1. 1978- 1982 8.3% 

2. 1983-1987 12% 

3. 1988-1992 8.6% 

4. 1993-1997 11.46% 

                                                           
18GDP growth in China 1952-2015 diakses pada http://www.chinability.com/GDP.htm 

(24/04/2016. 16:04 WIB) 

 

http://www.chinability.com/GDP.htm
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5. 1998-2002 11.7% 

6. 2003-2007 11.66% 

7. 2008-2012 9.32% 

8. 2013-2015 17.3% 

 

Source: National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook 2004; National Bureau of 

Statistics plan report diakses pada http://data360.org/pdf/20080107030211.China's%20GDP.pdf  

 

Fluktuasi GDP China ini pada akhirnya melatar belakangi keinginan China 

untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Peningkatan kekuatan militer China 

tersebut juga dikarenakan China melihat negara lain sebagai ancaman, dimana 

ketika China menjadi negara dengan ekonomi yang besar, maka harus diimbangi 

dengan meningkatnya kapabilitas militernya juga. 

 

2.3 Kapabilitas Militer China 

China sebagai negara yang sukses dalam melakukan reformasi ekonomi, 

merasa harus mempertahankan apa yang sudah dicapainya. China kemudian 

melakukan peningkatan GDP dan kapabilitas militernya. Peningkatan GDP dan 

kapabilitas militer yang dilakukan China merupakan suatu upaya untuk 

mempertahankan keamanan negaranya dari ancaman negara lain.  

Peningkatan GDP yang dialami oleh China menandai meningkatnya 

perekonomian China. Semakin meningkatnya perekonomian China tersebut 

membuat China mempunyai anggaran yang cukup untuk meningkatkan anggaran 

pertahanan militernya. Disamping melakukan latihan peluncuran rudal balistik, 

peningkatan anggaran belanja militer China juga merupakan cara China 

menunjukkan bahwa kapabilitas militernya sedang mengalami kenaikan. Paul 

http://data360.org/pdf/20080107030211.China's%20GDP.pdf
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Kennedy dalam bukunya The Rise and Fall of the Great Powers mengatakan 

bahwa kekuatan politik dan militer bertumpu pada kekuatan ekonomi19. Menurut 

Kennedy kemampuan negara untuk menerapkan dan mempertahankan hegemoni 

global bergantung pada kapasitas produktif mereka. Negara dengan perekonomian 

yang besar akan menopang kekuatan politik, budaya dan militer. Maka dari itu, 

China juga perlu untuk meningkatkan kapabilitas militernya karena mempunyai 

ekonomi yang kuat. Peningkatan kapabilitas militer China dapat dilihat dari 

perkembangan Angkatan Bersenjata atau lebih dikenal  PLA (People’s Liberation 

Army) dan alutsistanya20. 

Peningkatan kapabilitas militer China juga merupakan kerangka untuk 

mendukung kebijakan pertahanan nasional China yang terdapat dalam Buku Putih 

Pertahanan China (China’s National Defense) tahun 2008. Dalam kerangka 

pertahanan nasional ini, China menempatkan kedaulatan negara, keamanan, 

integritas wilayah, kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyat 

China diatas segalanya. Oleh karena itu, China berupaya untuk membangun 

sistem pertahanan nasional, kekuatan militer yang kuat dan pembangunan 

nasional sehingga bisa mensejahterahkan rakyat dalam segala aspek.21 

Berdasarkan kebijakan pertahanan nasional China diatas bisa dilihat 

bahwa peningkatan kapabilitas militer bagi China merupakan suatu keharusan 

                                                           
19Martin Jacques, 2009, When China Rules the World, Penguim Group: England hal. 5 diakses 

pada http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_3/4_when_china_martin_jacques.pdf (20/09/2016. 

07:50 WIB) 
20 Alutsista adalah alat utama sistem persenjataan 
21Information Office of the State Council of the People’s Republic of China , 2009, China’s 

Nastional Defense in 2008, Beijing diakses pada 

http://fas.org/programs/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf (02/10/2016. 18:24 WIB) 

http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_3/4_when_china_martin_jacques.pdf
http://fas.org/programs/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf
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untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, integritas wilayah dan 

keamanan nasional, serta meningkatkan kekuatan nasional. 

 

2.3.1 PLA (People of Liberation Army) 

 PLA dibentuk oleh Mao Zedong pada tahun 1967. Tujuan awal 

pembentukan PLA oleh Mao adalah sebagai garda depan dari Revolusi 

Kebudayaan yang berubah fungsi seiring dengan berjalannya waktu.22 PLA 

merupakan kekuatan militer China untuk mempertahankan negara dan juga 

mendukung kebijakan pertahanan nasional China dengan tujuan: 

1. Menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan 

nasional 

2. Menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial 

3. Mempercepat modernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata 

4. Menjaga perdamaian dan stabilitas dunia23 

Dalam perkembangannya PLA dibagi menjadi 4 yaitu PLAGF (People 

Liberation Army Ground Force), PLAN (People Liberation Army Navy), PLAAF 

(People Liberation Army Air Forces) dan SAC (Second Artilery Corps). Masing-

masing dari PLA mempunyai tugas dan peran untuk melindungi negaranya. 

Selain itu, PLA juga dilengkapi dengan persenjataan yang memadai sehingga 

membuat PLA lebih maju. Menurut hasil survey dari IISS Military Balance pada 

                                                           
22Lihat Sutopo,  hal. 126 
23 IISS, 2012, Military Balance dalam Anthony H. Cordesman and Nicholas S. Yarosh, 2012, 

Chinese Military Modernization and Force Development : A Western Prespective, hal. 14 diakses 

pada https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads (15/09/2016. 21:47 WIB) 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads
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tahun 2012, personel PLGF berjumlah sekitar 70%, PLAN 11%, PLAAF 15% 

dan SAC yang paling sedikit yaitu 4% dari total keseluruhan PLA.24 

 

Gambar  2.1 PLA Force Structure in 2012 

 

 

 

 

 

Source: IISS, Military Balance 2012 diakses pada 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads  

  

Pada tahun 1985 -1995 SAC mempunyai tenaga kerja berjumlah 90.000 

personel dan meningkat menjadi 100.000 personel dari tahun 2000-2012. PLAAF 

mempunyai personel 490.000 personel dan berkurang menjadi 470.000 personel 

di tahun 1990-1995. Tahun 2005 mengalami pengurangan personel menjadi 

400.000 personel sampai tahun 2010-2012 berjumlah 330.000 personel. PLAN 

mempunyai personel berjumlah 350.000 personel di tahun 1985 dan mengalami 

pengurangan menjadi 260.000 personel di tahun 1990-1995. Pada tahun 2000 

PLAN berkurang menjadi 220.000 personel dan tahun 2005-2012 juga berkurang 

menjadi 255.000 personel.  PLAGF mempunyai personel yang lebih banyak 

dibandingkan dengan PLA yang lainnya. Pada tahun 1985 PLAGF mempunyai 

personel berjumlah 3.160.000 personel kemudian mengalami penurunan di tahun 

                                                           
24 Ibid., hal.52 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads
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1990 sejumlah 2.300.000 personel, dan tahun 1995 sejumlah 2.2000.000 personel. 

Pada tahun 2000 juga mengalami pengurangan menjadi 1.830.000 personel 

sampai tahun 2005-2012 berjumlah 1.600.000 personel. 

Gambar 2.2  Absolute trends in PLA Manpower25 

 

Source: IISS, Military Balance, 1985-2012 diakses pada 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads  

 

Dari diagram diatas bisa dilihat bahwa jumlah Man Power PLA mengalami 

pengurangan dari tahun ke tahun. Hal ini berpacu pada alasan Deng Xiaoping 

yaitu: 

a. Dengan jumlah pasukan yang besar maka akan menyerap anggaran yang 

besar juga. Oleh karena itu, pengurangan jumlah pasukan PLA akan 

memperkecil anggaran dana sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan modernisasi ekonomi 

                                                           
25 Grafik di atas merupakan grafik yang menjelaskan personil yang menjadi kekuatan utama di 

dalam PLA. Ibid., hal 50 
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b. Jumlah pasukan PLA China yang besar akan menimbulkan berbagai 

kekhawatiran bagi negara-negara lain, khususnya negara-negara 

tetangganya.26 

Modernisasi militer mencakup peralatan tempur baik darat, laut maupun 

udara. Dalam rangka itu, maka modernisasi pertahanan dilakukan melalui dua 

jalur utama yaitu, pertama melalui alih teknologi yang diambil dari Barat (Eropa 

dan Amerika) yang dapat digunakan untuk mengembangkan persenjataan militer 

China. Kedua, melalui peningkatan penelitian dan pengembangan militer.27 

1. PLAGF (PLA Ground Force) 

PLAGF merupakan angkatan bersenjata darat China yang mempunyai 

personil lebih banyak dari angkatan bersenjata yang lainnya. PLAGF mempunyai 

tugas untuk mempertahankan teritorial, keamanan internal, serta daerah 

perbatasan.28 Pada tahun 2005-2010 PLAGF mempunyai 7.660 tank perang 

utama dengan tipe Large T-59, T-79, T-88, T-99, 1.000 tank ringan (tipe 62-I dan 

tipe 63A), 3.500 kendaraan berlapis baja (varian dari tipe 63, tipe 77, tipe 89 dan 

WZ-523, serta 17.700 artileri.29 Dari banyaknya alutsista tersebut menunjukkan 

bahwa PLAGF menjadi pendukung kapabilitas militer China. 

2. PLAN (PLA Navy) 

PLAN merupakan angkatan bersenjata laut yang melindungi daerah 

perairan China. PLAN sendiri dibagi menjadi 3 armada, yaitu: 

                                                           
26 Leo Agung S, Sejarah Asia Timur 2, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016 hal.75 
27 Ibid., hal. 75 
28 Claire Taylor and Tim Youngs, 2008, China’s Military Postur, hal. 26 diakses pada 

www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-15.pdf  (15/09/2016.11.54 WIB) 
29 Ibid.,hal. 27 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-15.pdf
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1. North Sea Fleet. Armada yang bertugas di Laut Kuning dan sebagian 

besar di pertahanan pesisir Shenyang, Beijing dan Jinan. North Sea Fleet 

dilengkapi dengan 3 nuclear attack submarines, 25 diesel attack 

submarines, 8 destroyers, 10 frigates, 11 amphibious ships, 18 missile 

patrol craft, dan 6 corvettes. 

2. East Sea Fleet. Armada yang bertugas di  bagian paling selatan Laut 

Kuning dan laut timur China dan pertahanan pesisir Nanjing. East Sea 

Fleet dilengkapi dengan 18 diesel attack submarines, 9 destroyers, 22 

frigates, 20 amphibious ships, 30 missile patrol craft, dan 6 corvettes. 

3. South Sea Fleet. Armada yang bertugas di Laut China Selatan, termasuk 

Paracel dan Kepulauan Spartley dan pertahanan militer Guangzhou. South 

Sea Fleet  dilengkapi dengan 2 nuclear attack submarines, 4 nuclear 

ballistic missile submarines, 16 diesel attack submarines,  9 destroyers, 

20 frigates, 25 amphibious ships, 38 missile patrol craft, dan 8 

corvettes.30 

PLAN China mulai mengembangkan persenjataan dari tahun 1980 sampai 

tahun 1990 PLAN mempunyai kapal selam Ming-Class (Type 035) SS,  Xia-class 

SSBN, Luhu-class (Type 052), Luhai-class (Type 051B) DDG, Jiang-wei-class 

(Type 055 dan 057)FFG, dan Sovremenny-class (type 956E dan Type 956EM) 

DDG, serta Han-class SSN. 

Pada tahun berikutnya 1991 sampai tahun 1995 menambah Kilo-class 

(Project 877) SS dari Rusia, Ming-class (Type 035), dan Jiangwei I (Type 053 

                                                           
30 The PLA Navy: New Capabilites and Missions for the 21 Century, hal. 14 diakses pada 

https://news.usni.org/wp-content/uploads/2015/04/2015_PLA_NAVY_PUB_Print.pdf  

(0/09/2016. 21:52 WIB) 

https://news.usni.org/wp-content/uploads/2015/04/2015_PLA_NAVY_PUB_Print.pdf
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H2G). Kemudian tahun 1996 sampai tahun 2000 mengeluarkan Jiangwei II (Type 

053H3) dan Luhai-class (Type 051B). Tahun 2001 sampai tahun 2005 China 

mengembangkan kapal destroyer Luyang I (Type 052B), Luyang II (Type 052C) 

DDG, frigat dengan rudal bersenjata cepat Jiangkai I (Type 054) dan Yuan-class 

(Type 041) SS.31 

Tahun 2006 sampai tahun 2010 mengeluarkan kapal destroyer Luzhou-

class (Type 051C) DDG, kapal selam Kilo-class (Project 636) SS dari Rusia 

dilengkapi dengan SS-N-27 Sizzler ASCM.32, modifikasi Song-class (Type 

039/039G) SS, Yuan-class (Type 039A) SS, Shang-class (Type 093) SSN, Jin-

class (Type 094) SSBN, dan Romeo-class (Type 033) SS dan frigat dengan rudal 

bersenjata cepat Jiangkai II-class (Type 054A). Tahun 2014 China juga telah 

mengembangkan kapal destroyer Luyang III (Type 052D) dengan perlengkapan 

yang lebih modern dalam hal senjata, elektroik, dan sistem propulsi.   

3. PLAAF (PLA Air Forces) 

PLAAF merupakan pertahanan udara China yang melindungi teritorial 

udara China yang  mempunyai sekitar 1.762 pesawat tempur. Pesawat tersebut 

adalah pesawat tempur yang sebagian besar varian J-7 dam J-8 yang mulai 

beroperasi pada tahun 1970-an dan 1980-an, meskipun pada tahun 2003, PLAAF 

hanya mengoperasikan varian terbaru dari J-7, J-7G dan Su-27 SK/J-11B. Sejak 

tahun 2004 PLAAF juga telah menambah armadanya dengan pesawat tempur J-10 

                                                           
31 Philip, Chisthoper, Michal, and Andrew, 2011, The Chinese Navy. Expanding Capabilities, 

Envolving Role,National Defense University Press: Whasington, D.C. . hal. 144-157 diakses pada 

http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-navy.pdf (21/09/2016. 21:56 WIB) 
32 Ronald O’Rourke, 2016, China Naval Modernization: Implications for U>S Navy Capabilities-

Background and Issues for Congress, Congressional Research Service hal. 26-31 diakses pada  

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf (21/09/2016. 21:47 WIB) 

http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-navy.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
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multi peran dengan avionik dan senjata yang lebih canggih sehingga dianggap 

sebagai pesawat tempur China yang dikembangkan pertama untuk memenuhi 

kinerja dan tolak ukur kemampuan terhadap pesawat tempur barat. Selain itu 

China juga mulai mengembangkan generasi pesawat tempur keempatnya, JX (atau 

J-XX/J-14). Jet tempur China/pesawat pencegat ini dilengkapi dengan sejumlah 

arsenal seperti AA-12, P-27/AA- 10, P-37/AA- 11 PL-12 visual-range luar rudal 

udara ke udara (BVRAAM) baru yang digunakan pada pesawat J-10 dan J-11B.33 

Pada tahun 2015 PLAAF telah mengeluarkan rudal yang bernama SAM 

(surface-to-air-missile) diantaranya HQ-2 (SA-2), HQ-6D, HQ-7, S-300 PMU 

(SA-10C), S-300 PMU-1 (SA-20B), HQ-12 (KSA-1), HQ-9, dan S-400 (SA-21). 

Masing-masing dari jenis SAM mempunyai jarak jangkauan yang berbeda, HQ-

6D hanya berjarak 10 km, HQ-12 (KSA-1) berjarak 50km sedangkan HQ-9 

berjarak 200km. Jika tipe HQ mempunyai jarak jangkauan dari 10km maka S-300 

dan S-400 mempunyai jarak lebih dari 100km bahkan S-400 (SA-21) mempunyai 

jarak 400 km.34 

4. SAC (Second Artilery Corps) 

Second Artilery Corps didirikan pada tahun 1966 untuk melengkapi 

PLAGF, PLAN, dan PLAAF. SAC mempunyai tugas sebagai pasukan penangkal 

nuklir dan rudal konvensional yang terdiri dari rudal jarak menengah, rudal jarak 

menengah antar benua dan rudal balistik pendek. Mulai tahun 1985, SAC 

memodernisasi rudalnya sehingga bisa menghalangi musuh dalam jarak yang 

                                                           
33 Claire Taylor and Tim Youngs, Op. Cit., hal. 33 
34 Bonny Lin, Christina L. Garafola, Training the Peoples’s Liberation Army Air Force Surface-to-

Air Missile (SAM)Forces, The RAND Corporation: Santa Monica, Calif, hal.4 diakses pada 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1414/RAND_RR1414.p

df  (05/09/2016. 22:09 WIB) 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1414/RAND_RR1414.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1414/RAND_RR1414.pdf
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pendek. SAC kemudian memperkenalkan rudal konvensional short-range 

balilistic missiles (SRBM’s), medium-range ballistic missiles (MRBM’S), 

Intercontinental ballistic missiles (ICBM’s), Submarine-launched ballistic missile 

(SLBM’s,),  Intermediate-range ballistic missiles (IRBM’s) dan land attack cruise 

missiles (LACM’s).35 

SAC mempunyai rudal dengan jumlah dan tipe hulu ledak. ICMB’s 

mempunyai tipe hulu ledak nuklir dengan rudal DF-31 (CSS-9) jumlahnya 

tergantung ancaman awal, DF-4(CSS-3) berjumlah 16-24, dan DF-5A (CSS-4 

Mod 2) berjumlah 20. SAC IRMB mempunyai DF-21 (CSS-5) Mod 1/2, (Mod 1 

nuklir atau Mod 2 konvensioanl) berjumlah 40-50, DF-3A (CSS-2 Mod) hulu 

ledak nuklir dengan jumlah 14-18. SRMB  dengan hulu ledak konvensional DF-

11 A/M-11A (CSS-7 Mod 2) berjumlah 575-625, DF-15/M-9 (CSS-6) berjumlah 

300-350. SLBM dengan hulu ledak nuklir JL-1 (CSS-N-3) berjumlah 10-14, dan 

JL-2 yang masih dalam perkembangan. 

 

Tabel. 2.2 Strategic Ballistic Missile Capabilities36 

Missile Number Warhead Type 

ICMB:   

DF-31 (CSS-9) Initial Threat Availability Nuclear 

DF-4 (CSS-3) 16-24 Nuclear 

DF-5A (CSS-4 Mod 2) 20 Nuclear 

IRMB:   

DF-21 (CSS-5) Mod ½ 40-50 Mod 1 nuclear, or Mod 2 

conventional  

DF-3A (CSS-2 Mod) 14-18 Nuclear 

SRBM:   

DF-11 A/M – 11A (CSS- 575-625 Conventional 

                                                           
35Anthony H. Cordesman and Nicholas S. Yarosh, 2012, Chinese Military Modernization and 

Force Development : A Western Prespective, hal. 144 diakses pada 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads  
36Op. Cit., hal. 39 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads
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7 Mod 2) 

DF-15/M-9 (CSS-6) 300-350 Conventional 

SLBM:   

JL-1 (CSS-N-3) 10-14 Nuclear 

JL-2 Developmental Nuclear 
 

Source: IISS, Military Balance, 2008 diakses pada http://www.parliament.uk/briefing-

papers/RP08-15.pdf  

 

 

Gambar 2.3  Ukuran dan Komposisi SAC tahun 1985-201237 

 

Source: IISS, Military Balance, 1985-2012 diakses pada 

https://www.ciaonet.org/attachments/21063/uploads  

 

Perkembangan SRMB baru dimulai pada tahun 2010-212 berjumlah 54. 

ICMB pada tahun 1995 bejumlah 6, tahun 1990 berjumlah 8, tahun 1995 

berjumlah 17, tahun 2000 berjumlah 40, tahun 2005 berjumlah 46, sedangkan 

tahun 2010-2012 bejumlah 66. IRBM berbeda dengan LACM dan ICMB karena 

mengalami penurunan, pada tahun 1985-1995 berjumlah 60, tahun 2000 

                                                           
37Anthony H. Cordesman and Nicholas S. Yarosh, Op. Cit., hal. 149 
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berjumlah 30, kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 

2005-2012 yaitu 2. MRBM pada tahun 1985 berjumlah 50 kemudian mengalami 

penurunan menjadi 10 di tahun 1995, tahun 2000 meningkat menjadi 50, tahun 

2005 mengalami penurunan lagi menjadi 33, tahun 2010 meningkat 116 dan tahun 

2012 berjumlah 122. Perkembangan SRBM baru dimulai pada tahun 2000 dengan 

jumlah 60, kemudian tahun 2010 berjumlah 204, dan tahun 2012 berjumlah 216. 

Pada bulan Mei tahun 2006, China telah mengekspor gas uranium 

hexaflouride (UF6) ke Iran. Gas uranium hexaflouride tersebut digunakan untuk 

pengayaan uranium awal. 38 Ekspor China ke Iran tersebut membuktikan bahwa 

kapabilitas militer China meningkat. China tidak hanya mampu memenuhi 

persenjataan negaranya sendiri namun juga mengekspr ke negara lain. 

 

2.4 Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Pengaruhnya terhadap 

dinamika politik  di Kawasan Asia Timur 

Peningkatan kapabilitas militer China yang terlihat dari meningkatnya 

belanja militer serta latihan militernya memberikan dampak tersendiri bagi 

dinamika politik negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang. Pada 

akhir tahun 1980-an China muncul sebagai negara dengan kekuatan besar di 

kawasan Asia Timur. Perekonomian dan militer China semakin meningkat 

dibandingkan negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Hal ini mendorong 

terjadinya balance of power di kawasan ini, dimana negara-negara saling 

meningkatkan kekuatannya untuk mengimbangi kekuatan negara lain.  

                                                           
38 Shirley A. Kan, 2009, China and Proliferation of Weapon of Mass Destrution and Missiles: 

Policy Issues. hal. 11 diakses pada  http://fpc.state.gov/documents/organization/126871.pdf 

(07/11/2016. 10:00 WIB) 

http://fpc.state.gov/documents/organization/126871.pdf
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Akan tetapi adanya perlombaan meningkatkan  kekuatan dan 

mengimbangi kekuatan negara tetangga tersebut tidak meyebabkan perang. 

Negara-negara Asia Timur tersebut masih menjaga keharmonisan sesama negara 

tetangga, meskipun saling merasa terancam dengan kekuatan militer negara 

tetangga terutama terhadap peningkatan kekuatan militer China. Namun, masing-

masing negara menunjukkan responnya atas peningkatan kapabilitas militer China 

tersebut. 

Taiwan merupakan sebuah kawasan yang masuk dalam Provinsi China. 

Taiwan secara de facto merupakan negara yang berdaulat, namun secara de jure 

merupakan negara yang belum merdeka karena Taiwan belum mendapatkan 

pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.39  Respon 

Taiwan atas peningkatan kapabilitas militer China adalah dengan  melakukan 

modernisasi C4ISR (Command, Control, Communication, Computers, Intellegent, 

Surveillance, dan Recconaisance). Pengembangan C4ISR ini didasari oleh 

keinginan Taiwan untuk mendirikan logistik dan komunikasi di Asia-Pasifik yang 

diawali dengan pengembangan infrastruktur informasi nasional tahun 1994.40 

Selain C4ISR, Taiwan juga diduga telah membeli jet tempur canggih F-35 dari 

                                                           
39 Fauzan Hisyam (0906501081), 2011, Respon Taiwan Terhadap Peningkatan kapabilitas Militer 

China pada Masa Pemerintahan Presiden Chen Shui-Bian (2000-2008), FISIP, HI, UI: Jakarta  

hal. 63 diakses pada  http://lontar.ui.sac.id/file?file=digital/20237812-T28565-

Respon%20Taiwan.pdf (24/09/2016. 12:43 WIB) 
40 Mark A. Stokes 2009, Revolutioning Taiwan’s Secutiry: Leveraging C4ISR for Taraditional and  

non-traditional Challenges, hal. 17S diakses pada 

https://www.project2049.net/documents/revolutionizing_taiwans_security_leveraging_c4isr_for_tr

aditional_and_non_traditional_challenges.pdf (24/09/2016. 11:50 WIB) 

http://lontar.ui.sac.id/file?file=digital/20237812-T28565-Respon%20Taiwan.pdf
http://lontar.ui.sac.id/file?file=digital/20237812-T28565-Respon%20Taiwan.pdf
https://www.project2049.net/documents/revolutionizing_taiwans_security_leveraging_c4isr_for_traditional_and_non_traditional_challenges.pdf
https://www.project2049.net/documents/revolutionizing_taiwans_security_leveraging_c4isr_for_traditional_and_non_traditional_challenges.pdf
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Amerika Serikat. Jet tempur canggih F-35 ini diharapkan mampu menandingi 

pesawat tempur China Su-35 dengan radar 400km.41 

Seperti halnya Taiwan, Korea Selatan juga  membangun dan 

meningkatkan strategi keamanan nasional atas peningkatan kapabilitas militer 

China. Korea Selatan mengembangkan rudal balistik dengan jarak hingga 300 km 

dan rudal jelajah dengan berat tidak lebih dari 500kg. Angkatan laut dilengkapi 

dengan kapal selam dari 1.200-1.800 ton kelas, yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan armada kapal selam China 68 unit, termasuk nuklir. 

Angkataan udara menyebarkan lebih F-15Ks, dengan pesawat peringatan dini dan 

dalam penerbangan tanker pengisian bahan bakar.42 

Sebagai contoh, hubungan antara Jepang dan China serta Korea Utara dan 

China berjalan dengan baik. Akan tetapi Jepang juga membentuk Aliansi dengan 

NATO untuk mengimbangi kekuatan China.43 Sthepen M.Waltz mengungkapkan  

dimana letak geografis yang lebih dekat merupakan salah satu ancaman bagi suatu 

negara begitu pula halnya dengan Jepang dan China.44  

 

 

 

                                                           
41 Mengapa AS menjual F-35 ke Taiwan diakses pada http://www.artileri.org/2014/01/mengapa-as-

harus-menjual-f-35-ke-taiwan.html (25/09/2016. 09:17 WIB)  
42 Park Min-hyoung, 2012, The Rise of China and Korea,s Military Strategic Choices, Vol. 52, 

No.1, The Korean Association of International Studies diakses pada  

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104138 

(25/09/2016. 09:57 WIB) 
43 John Ravenhill, 2016, Responding to Security Challenges in East Asia: Three Perspectives , 

Center fo International Governance Innovation: Canada hal. 1-4 
44 Stephen M. Walt, Alliances: Balancing and Bandwagonin, hal. 110 diakses pada 

http://www.ou.edu/uschina/texts/WaltAlliances.pdf (21/09/2016. 21:33 WIB) 

http://www.artileri.org/2014/01/mengapa-as-harus-menjual-f-35-ke-taiwan.html
http://www.artileri.org/2014/01/mengapa-as-harus-menjual-f-35-ke-taiwan.html
http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104138
http://www.ou.edu/uschina/texts/WaltAlliances.pdf
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 Gambar 2.4  Changes in the Absolute Values of Military Expenditure 

Expressed in Constant US$ 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran militer China ada 

diperingkat pertama di kawasan Asia Timur. China mengalami kenaikan yang 

sangat signifikan dari tahun 1990-2014. Korea Selatan tidak begitu mengalami 

kenaikan yang signifikan namun meningkat dari tahun 1990-2014. Jepang  ada 

diperingkat akhir diantara China dan Korea Selatan, serta sedikit mengalami 

kenaikan pengeluaran militer dari tahun 1990-2014.45 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa bertambahnya formasi 

militer China menunjukkan peningkatan kapabilitas militer China. Selain itu, 

peningkatan kapabilitas militer China bisa dilihat dari pengeluaran belanja 

militernya juga. Pengeluaran belanja militer China mengalami penurunan pada 

tahun 1993 sebesar $26.22 milyar, pada tahun 1994 sebesar $25.26 milyar, 

                                                           
45 Op. Cit., hal. 7  
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kemudian mengalami kenaikan pada tahun 1995 hingga 2015. Kenaikan yang 

paling signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar $214.49 milyar. 

 

Tabel 2.3 Data Military Expenditures46 

Tahun 
Jumlah dalam milyar 

U.S dollars 

1991 23.40 

1992 28.43 

1993 26.22 

1994 25.26 

1995 26.21 

1996 27.84 

1997 29.86 

1998 32.72 

1999 39.80 

2000 43.23 

2001 52.18 

2002 60.64 

2003 65.50 

2004 72.42 

2005 79.81 

2006 92.59 

2007 103.7 

                                                           
46 China's Expenditure on Military from 1991 to 2015 (in billion U.S. dollars) diakses pada 

http://www.statista.com/statistics/267035/china-military-spending/ (23/05/2016. 13:54 WIB) 

 

http://www.statista.com/statistics/267035/china-military-spending/
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2008 113.53 

2009 137.40 

2010 144.38 

2011 155.90 

2012 169.32 

2013 182.93 

2014 199.65 

2015 214.49 

Source: Statista 

Bertambahnnya anggaran belanja pertahanan yang dilakukan China secara 

signifikan mulai dari tahun 1995 hingga 2015 juga diimbangi dengan alutsista 

yang dimilikinya. China menunjukkan kapabilitas militernya dengan melakukan 

uji coba rudal anti-satelit pada 11 Januari – 23 Maret 2007 yang menggunakan 

jarak menengah rudal balistik berbasis darat. Rudal ini diluncurkan dari Xichang 

Space Center dengan tujuan untuk menghancurkan Feng Yun 1C (FY-1C) satelit 

yang diluncurkan China pada tahun 1999. Jarak yang ditempuh sekitar 865km 

diatas bumi dan 4° barat dari Xichang Space Center. Uji coba yang dilakukan 

berhasil setelah mengalami kegagalan pada uji coba sebelumnya pada 30 

November 2006, 20 April 2006 dan 26 Oktober 2005.47 

The National Air and Space Intelligence Center (NASIC) pada 4 Juni 

2009 mengungkapkan bahwa program rudal balistik China yang paling aktif di 

dunia. Tidak hanya itu, China juga sedang memodifikasi CSS-5 (DF-21) jarak 

                                                           
47China Missile Chronology, hal. 21 diakses pada 

http://www.nti.org/media/pdfs/china_missile_1.pdf?_=1339023443 (18/09/2016. 21:01 WIB) 

http://www.nti.org/media/pdfs/china_missile_1.pdf?_=1339023443
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menengah, kapal anti rudal balistik hingga jarak 900 mil.48 Pada 9 november 2011 

China telah  berhasil meluncurkan satelit pengendalian jarak jauh Yaogan XII, 

sebuah roket Long March 4B yang dapat menempatkan satelit ke orbit.49  

Dari hasil yang di release oleh Military and Security Development 

Involving the People’s Republic of China pada 18 Mei 2012, PLAAF China juga 

memodernisasi kekuatan alutsista udara yang dipadu dengan kekuatan darat serta 

dilengkapi dengan rudal balistik konvensional jarak menengah. Rudal balistik ini 

mampu melakukan serangan terhadap sasaran kapal angkatan laut termasuk kapal 

induk. Selain itu, China juga sedang meningkatkan DF-31A ICMB’s dan DF-5 

(CSS-4) ICMB’s pada tahun 2015 mendatang. Saat ini China merupakan negara 

ketiga yang sedang mengembangkan pesawat tempur tidak terlihat setelah 

Amerika Serikat dan Rusia.50 

Peningkatan anggaran pertahanan China yang semakin meningkat dan 

modernisasi peralatan yang dimiliki membuat negara yang ada di kawasan 

tersebut menjadi cemas. Salah satunya adalah Jepang yang secara geografis sangat 

berdekatan dengan China. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Luar 

Negeri Jepang Fumio Kishida yang mengatakan bahwa 

“Not only people in Japan, but countries in the Asia-Pasific region 

and the international community graetly worried. A rapid and 

opauw increase in (China’s) military spending and unilateral 

                                                           
48 Ibid., hal 15  
49Rui. C. Barbosa, Long March 4B lofts Yaogan-21 in surprise launch diakses pada 

https://www.nasaspaceflight.com/2014/09/long-march-4b-yaogan-21-launch/ (17/09/2016. 22:27 

WIB) 
50 Op. Cit., hal. 1 

https://www.nasaspaceflight.com/2014/09/long-march-4b-yaogan-21-launch/
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attempts to change the status quo in the East and South China Seas 

under the aim of building a strong maritime state”51 

 

Bukan hanya Jepang, namun negara-negara di Asia Pasifik dan masyarakat 

internasional juga khawatir. Bagi Jepang sendiri, Peningkatan anggaran belanja 

militer China yang pesat merupakan upaya untuk mengubah status quo di Timur 

dan Laut China Selatan dengan tujuan untuk membangun negara maritim yang 

kuat.  

Selain itu, Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengatakan bahwa “We 

must...restrain military expansion in Asia, which could otherwise go unchecked. 

Military budgets should be made completly transparent and there should be 

public discloure in a form  that can be verified.”52 Maksud dari pernyataan PM 

Abe tersebut adalah Jepang mengajak negara-negara di Asia Timur untuk 

bersama-sama membendung adanya ekspansi militer. Dalam hal ini, Jepang 

menuntut agar China transparan akan anggaran militer yang dikeluarkan oleh 

negaranya, sehingga tidak menimbulkan kecemasan di kawasan Asia Timur. 

Sehingga adanya perlombaan dalam peningkatan militer tersebut tidak 

menyebabkan peperangan diantara negara-negara yang ada di kawasan Asia 

Timur. 

PM Abe juga mengatakan bahwa “Would be a great loss not only for 

Japan and China but for the world and we need to make sure such a thing would 

                                                           
51Japan: World 'greatly worried' over China's maritime expansion, diakses pada 

http://www.dw.com/en/japan-world-greatly-worried-over-chinas-maritime-expansion/a-19213536 

(25/09/2016.20:11 WIB) 
52Abe sees World War One echoes in Japan-China tensions diakses pada 

http://www.reuters.com/article/us-japan-china-idUSBREA0M08G20140123  (25/09/2016. 20:45 

WIB) 

http://www.dw.com/en/japan-world-greatly-worried-over-chinas-maritime-expansion/a-19213536
http://www.reuters.com/article/us-japan-china-idUSBREA0M08G20140123
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not happen”.53 Jika terjadi peperangan antara Jepang dan China maka yang akan 

mengalami kerugian besar bukan hanya kedua negara tersebut, akan tetapi juga 

semua negara di dunia. Sehingga akan lebih baik jika semua negara menjaga agar 

tidak terjadi peperangan antar negara manapun. 

Adapun kekhawatiran Jepang tersebut pada akhirnya akan membuat 

Jepang melakukan kerjasama dengan NATO. Kerjasama yang dilakukan oleh 

Jepang dan NATO merupakan respon atas peningkatan kapabilitas militer China 

yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 

 

 

 

                                                           
53 Ibid., 


