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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Agenda modernisasi militer China berakar dari Reformasi Ekonomi dan 

Keterbukaan (Gaige Kaifang) sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping, dimana 

saat itu telah diwacanakan perombakan besar-besaran untuk China yang disebut 

sebagai “The Four Modernization” (si ge xian dai hua), dan di dalamnya meliputi 

modernisasi di bidang pertanian, industri, teknologi, dan pertahanan. Modernisasi 

militer berada di urutan terakhir karena ketika modernisasi di bidang pertanian, 

industri, dan teknologi telah tercapai, maka akan tersedia kekuatan finansial dan 

teknologi yang cukup bagi China untuk mengembangkan sektor militernya.  

Pada awal tahun 1990-an China merevisi doktrin pertahanan aktifnya, 

dengan lebih menetapkan prioritas pengembangan pada angkatan laut dan udara. 

Militer China melakukan upaya  untuk meningkatkan kemampuan operasi militer 

yang dikombinasikan dengan teknologi persenjataan yang tinggi, atau yang 

disebut sebagai kontruksi kualitatif militer. Doktrin modernisasi kualitas militer 

tersebut kemudian menjadi filosofi yang melandasi pengembangan militer China 

sejak tahun 1992.1  

 Faktor-faktor yang mendorong China memodernisasi militernya, pertama 

berawal dari kegusaran para pemimpin militer China ketika menyaksikan 

                                                           
1 DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A., Makna Pengembangan Kekuatan Militer Cina, 
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf, hal. 2, (diakses 
tanggal 25/11/2014) 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf
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kekuatan militer berteknologi tinggi yang dimiliki militer AS selama Perang 

Teluk 1991, kondisi tersebut menunjukkan besarnya kesenjangan antara militer 

modern AS dengan kapasitas militer yang dimiliki China. Kedua, di awal tahun 

1990-an reformasi ekonomi China menunjukkan perkembangan yang positif dan 

menjanjikan peningkatan potensi ekonomi negara, hal tersebut dapat menjadi 

sumber utama bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengembangan 

militernya. Ketiga, dengan berakhirnya Perang Dingin dan seiring berakhirnya 

ancaman Soviet, China mulai merevisi strategi keamanan mereka untuk 

menghindari “People’s War”, dan lebih berkonsentrasi ke arah kemungkinan 

ancaman keamanan di wilayah-wilayah perbatasan China.2   

Peningkatan kekuatan militer merupakan isu yang sangat sensitif dalam 

hubungan internasional, karena berkaitan dengan isu keamanan dan pertahanan. 

Alasan lain China meningkatkan kekuatan militernya juga merupakan imbas dari 

perubahan kondisi keamanan global, yang menuntut perubahan postur militer 

negara-negara di dunia untuk kebutuhan keamanan, salah satunya adalah 

munculnya tren Revolution in Military Affairs (RMA) yang menggambarkan 

konsep keamanan di masa depan akan didominasi kekuatan militer berbasis 

teknologi informasi yang canggih. Hal itu juga yang memacu China untuk 

mengejar ketertinggalan kemampuan militernya dari AS, yang secara teknologi 

sudah jauh lebih maju.  

                                                           
2 Lihat: Michael Chambers, China’s Military Rise to Great Power Status: It’s Implications for the 
United States in Southeast Asia, dalam Evelyn Goh dan Sheldon W. Simon, 2008, China, the 
United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics, 
Routledge, New York, hal. 168 
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Selain itu China juga memiliki kekhawatiran mengenai potensi konflik 

karena beberapa masalah sengketa batas wilayah dengan negara-negara 

tetangganya di kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara 

di wilayah Laut China Selatan. Kemudian mengenai hubunganya dengan Jepang, 

pengalaman sejarah masa lalu antara kedua negara pada masa Perang Dunia 

membuat China khawatir Jepang akan kembali muncul menjadi kekuatan utama di 

Asia Pasifik, baik dari segi ekonomi maupun militer. Meskipun kekuatan militer 

Jepang bersifat pasifis, aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat memberikan 

kemampuan pertahanan yang cukup kuat bagi Jepang, dan akan menghambat laju 

pertumbuhan kekuatan China jika ingin mendominasi di Kawasan Asia Timur.3 

Asumsi-asumsi tersebut melatarbelakangi keputusan China meningkatkan 

anggarannya untuk pengembangan militer dalam jumlah yang cukup besar dan 

terus naik secara bertahap dari tahun ke tahun. Menurut Jasen Castillo, negara 

selalu memiliki sifat ambisius, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

makin tingginya ambisi kebijakan luar negeri, yang kemudian diterjemahkan ke 

peningkatan belanja militer. Kekayaan ekonomi negara dapat menjadi faktor 

kebijakan negara dalam menentukan anggaran belanja militer.4 Kesuksesan di 

bidang industri dan kuatnya perekonomian China membuat modernisasi militer 

menjadi konsekuensi untuk meningkatkan kekuatan militernya sebagai benteng 

                                                           
3 Rezki Satris, Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security 
Dilemma di Kawasan Asia Pasifik, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January 2015, hal. 99-100 
4 Jasen Castillo, Julia Lowell, Ashley J. Tellis, Jorge Munoz dan Benjamin Zycher, 2001, Military 
Expenditures And Economic Growth, Arroyo Center, Santa Monica, Hal. 50-51 
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pertahanan, untuk menjamin keamanan internal dan eksternal bagi kelangsungan 

aktifitas ekonominya. 

Pada tahun 2000 anggaran militer China hanya sebesar US$14,6 miliar, 

kemudian mulai ditingkatkan hingga US$17 miliar lebih besar dibandingkan 

Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 2001, disebabkan adanya peristiwa konflik 

Kosovo dimana Kedutaan China di Belgrade dibom oleh AS dan situasi politik 

dunia yang tidak menentu saat itu. Anggaran tersebut terus dinaikkan hingga 

China mampu meningkatkan presentase anggaran militernya di atas 10% setiap 

tahunnya.5 Di tahun 2015, pemerintah China mengumumkan kenaikan anggaran 

militernya telah mencapai angka sekitar US$145 miliar, membuat China menjadi 

negara dengan jumlah belanja militer terbesar kedua setelah AS.6  

Menurut The Government Work Report 2004 yang dibuat oleh Perdana 

Menteri Wen Jiabao dalam Pertemuan Kedua Kongres Rakyat Nasional ke-10, 

China berupaya untuk memodernisasi pertahanan nasional dan angkatan 

bersenjatanya karena hal tersebut merupakan jaminan penting untuk menjaga 

keamanan nasional dan demi kesejahteraan rakyatnya. Sebagai bagian dari 

strateginya, China akan memanfaatkan sains dan teknologi untuk membangun 

angkatan bersenjata yang kuat, fokus mereka adalah pada pengembangan 

persenjataan dan peralatan baru yang berteknologi tinggi.7 

 

                                                           
5 Rezki Satris, Ibid., hal. 98 
6 Richard A. Bitzinger, China’s Double-Digit Defense Growth: What It Means for a Peaceful Rise, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-03-19/chinas-double-digit-defense-growth  
7 dikutip dari GlobalSecurity.org, People's Republic of China - Introduction, 
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/intro.htm (diakses tanggal 20/12/2014) 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-03-19/chinas-double-digit-defense-growth
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/intro.htm
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Upaya peningkatan militer suatu negara secara otomatis akan memicu 

reaksi negara-negara tetangga, yang cenderung menilainya sebagai potensi 

ancaman. Jepang sebagai negara tetangga terdekat China, menunjukkan 

kekhawatirannya mengenai peningkatan kekuatan militer tersebut dengan 

mengkritik China yang dianggap tidak transparan dalam melaporkan anggaran 

modernisasi militernya. Jumlah anggaran militer China yang sangat besar dinilai 

dapat memicu instabilitas kawasan serta menyulut kemarahan negara-negara di 

Asia Timur yang dapat mengakibatkan terjadinya perang di kawasan tersebut.8 

Jepang khawatir besarnya anggaran militer tersebut digunakan China untuk 

peningkatan kekuatan yang bersifat ofensif. 

Hubungan China-Jepang sendiri tergolong rumit, dua negara ini memiliki 

hubungan bilateral yang cukup erat khususnya di bidang ekonomi. Di sisi lain 

hubungan tersebut juga diwarnai berbagai potensi-potensi konflik dan buruknya 

hubungan politik yang sudah terjadi sejak lama. Terutama karena isu-isu sensitif 

yang saling menyinggung kedua negara seperti isu sejarah perang di masa lalu dan 

beberapa isu sengketa wilayah yang belum terselesaikan, seperti kasus sengketa 

wilayah di Laut China Selatan  dan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Hal ini membuat 

tensi hubungan bilateral kedua negara tidak stabil. Peningkatan kekuatan militer 

China ini dapat menjadi isu baru yang akan memicu ketegangan di antara China-

Jepang dan memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. 

                                                           
8 Ibid, hal. 3 
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Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena 

tersebut melalui judul “Dinamika Hubungan Diplomatik China-Jepang Pasca 

Modernisasi Militer China” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik 

sebuah perumusan masalah yaitu: “Bagaimana Dinamika Hubungan 

Diplomatik China-Jepang Pasca Modernisasi Militer China?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan tentang upaya modernisasi militer China  

b. Untuk mengetahui seperti apa naik dan turunnya hubungan diplomatik 

China-Jepang pasca adanya modernisasi militer China, dan bagaimana 

respon Jepang terhadap pengembangan kekuatan militer China  

c. Secara khusus, penulisan ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat 

bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 (S-1) 

pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Akademis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional serta penelitian 
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masalah-masalah internasional mengenai isu modernisasi militer China, 

dan dinamika hubungan diplomatik China-Jepang, khususnya dalam kajian 

hubungan internasional Asia Timur. 

b. Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penentu 

kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

pertahanan dan keamanan, khususnya dalam membangun strategi 

keamanan nasional dan regional, serta hubungan bilateral antar negara. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelum menentukan batasan masalah yang akan dibahas, penulis 

mempelajari studi-studi terdahulu mengenai analisa-analisa yang membahas topik 

tentang Modernisasi Militer China guna menghindari kesamaan dalam penulisan 

dan cara mengamati fenomena internasional. Beberapa tulisan yang telah dianalisa 

yaitu:  

 Penelitian dari Adi Joko Purwanto, tahun 2010, yang berjudul 

“Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di 

Asia Timur”9 yang melihat bahwa peningkatan anggaran belanja militer China 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pertumbuhan ekonomi dan program 

modernisasi militer China, serta faktor eksternal yaitu adanya ancaman stabilitas 

keamanan di kawasan Asia Timur. Peneliti juga melihat dampak dari adanya 

                                                           
9 Adi Joko Purwanto, Op.cit 
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kebijakan peningkatan anggaran militer Cina tidak cukup signifikan dalam 

mempengaruhi konstelasi keamanan di Asia Timur, justru hal tersebut lebih 

berdampak pada berlanjutnya rivalitas hubungan antara Jepang dan Cina yang 

diistilahkan sebagai “Perang dingin Asia Timur”.  

 Penelitian yang dilakukan Simela Victor Muhamad, tahun 2009, yang 

berjudul “Pengembangan Kekuatan Militer China Dan Dampaknya Terhadap 

Kawasan Asia Timur”10, menjelaskan bahwa pengembangan kekuatan militer 

China merupakan suatu keharusan guna menjaga kedaulatan negara dan keamanan 

nasionalnya, meskipun hal tersebut menjadi perhatian serius negara-negara 

tetangganya di Asia Timur karena dianggap dapat mengancam keamanan 

kawasan. Kondisi kawasan Asia Timur sangat potensial untuk memicu terjadinya 

konflik, sehingga perlu dibangun sikap saling percaya antar negara-negara di 

dalamnya. 

 Penelitian oleh Vidia Indria Wati, tahun 2013, yang berjudul “Kebijakan 

Modernisasi Militer China Era Hu Jintao (2003-2012)”11 dimana penulis meneliti 

tentang latar belakang modernisasi militer di Era Hu Jintao dan bentuk-bentuk 

kebijakan modernisasi militernya. Modernisasi militer China di era Hu Jintao 

dilatarbelakangi keinginan Hu Jintao agar militer China mampu memenangkan 

konflik teknologi tinggi, serta aspek rezim keamanan dan aspek integritas 
                                                           
10 Simela Victor Muhamad, Pengembangan Kekuatan Militer China Dan Dampaknya Terhadap 
Kawasan Asia Timur, Jurnal Kajian, Vol 14 No.3 September 2009, DPR-RI, 
http://www.dpr.go.id/kajian/Pengembangan-Kekuatan-Militer-China-dan-Dampaknya-Terhadap-
Kawasan-Asia-Timur-2009.pdf (diakses tanggal 19/02/2014) 
11 Vidia Indria Wati (06/192726/SP/21333), 2013, Kebijakan Modernisasi Militer China Era Hu 
Jintao (2003-2012), Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada, 
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=1
92726.pdf&ftyp=potongan&tahun=2013&potongan=S1-2013-192726-title.pdf (diakses tanggal 
21/11/2014) 

http://www.dpr.go.id/kajian/Pengembangan-Kekuatan-Militer-China-dan-Dampaknya-Terhadap-Kawasan-Asia-Timur-2009.pdf
http://www.dpr.go.id/kajian/Pengembangan-Kekuatan-Militer-China-dan-Dampaknya-Terhadap-Kawasan-Asia-Timur-2009.pdf
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=192726.pdf&ftyp=potongan&tahun=2013&potongan=S1-2013-192726-title.pdf
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=192726.pdf&ftyp=potongan&tahun=2013&potongan=S1-2013-192726-title.pdf
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teritorial. Kebijakan modernisasi militer era Hu Jintao diwujudkan melalui 

kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan, melakukan latihan bersama 

militer PBB, serta memperkenalkan doktrin militer baru yaitu "local wars under 

condition of informalization". 

 Penelitian dari Risco Valentino, tahun 2014, yang berjudul “Pengaruh 

Modernisasi Militer China terhadap Peningkatan Aliansi Jepang dan Amerika 

Serikat”12, memperlihatkan bahwa kemajuan China dari aspek ekonomi dan 

militer ternyata menimbulkan persaingan dan memunculkan faktor ancaman bagi 

Jepang di kawasan.  Sebagai respon, Jepang melakukan kerjasama aliansi 

keamanan dengan AS untuk mengimbangi kekuatan China. 

 Perbedaan posisi penulis dengan penelitan-penelitian di atas terletak pada 

konsep, dimana penulis hanya menggunakan konsep Security Dilemma sebagai 

pendekatan, kemudian variabel dependen atau unit yang dianalisa adalah 

dinamika hubungan diplomatik China-Jepang. Sedangkan kesamaannya adalah 

variabel independen/unit eksplanasi yang membahas mengenai pengaruh 

modernisasi militer China. 

                                                           
12 Risco Valentino (NIM 09260072), 2014, Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap 
Peningkatan Aliansi Jepang dan Amerika Serikat, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas 
Muhammadiyah Malang 
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1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 
Peneliti 

Alat Analisa Hasil 

1.  “Peningkatan 
Anggaran Militer 
Cina dan 
Implikasinya 
Terhadap Keamanan 
Di Asia Timur” 
Oleh: Adi Joko 
Purwanto 

Pendekatan: 
- Teori models of 

military 
expenditures 
(R.P Smith) 

- China's 
economic 
growth 

- Peningkatan anggaran 
belanja militer China 
dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal 

- Kebijakan peningkatan 
anggaran militer China 
lebih berdampak pada 
berlanjutnya rivalitas 
hubungan antara Jepang 
dan Cina yang diistilahkan 
sebagai “Perang dingin 
Asia Timur” 

2. "Pengembangan 
Kekuatan Militer 
China Dan 
Dampaknya Terhadap 
Kawasan Asia Timur” 
Oleh: Simela Victor 
Muhamad 
 

Pendekatan: 
- realisme 
- security dilemma 

- kekuatan militer untuk 
menjaga kedaulatan negara 
dan keamanan nasionalnya 

- Peningkatan kekuatan 
militer China dianggap 
mengancam keamanan di 
kawasan Asia Timur 

- Kondisi kawasan Asia 
Timur sangat potensial 
untuk memicu terjadinya 
konflik 

3. “Kebijakan 
Modernisasi Militer 
China Era Hu Jintao 
(2003-2012)” 
Oleh: Vidia Indria 
Wati 

Pendekatan: 
- Kepentingan 

nasional 
-  security 

dilemma 
-  geopolitik dan 

geostrategi 

- Modernisasi militer China 
di era Hu Jintao 
dilatarbelakangi keinginan 
Hu Jintao agar militer 
China mampu 
memenangkan konflik 
teknologi tinggi, serta 
aspek rezim keamanan dan 
aspek integritas teritorial. 

- Kebijakan modernisasi 
militer era Hu Jintao 
diwujudkan melalui 
kerjasama militer dengan 
negara-negara di kawasan, 
melakukan latihan bersama 
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militer PBB, serta 
memperkenalkan doktrin 
militer baru yaitu "local 
wars under condition of 
informalization" 

4. “Pengaruh 
Modernisasi Militer 
China terhadap 
Peningkatan Aliansi 
Jepang dan Amerika 
Serikat” 
Oleh: Risco Valentino 

Pendekatan: 
- Konsep 

balance of 
power 

- Teori alliance 
- Konsep 

modernisasi 

- Memperlihatkan kemajuan 
China dari aspek ekonomi 
dan militer persenjataan 

- Timbul persaingan dan 
memunculkan faktor 
ancaman bagi Jepang 
dalam kawasan 

- Perkembangan aliansi 
Jepang-AS sebagai respon 
dari modernisasi militer 
China dan untuk 
mengimbangi kekuatan 
China 

5. “Dinamika Hubungan 
Diplomatik China-
Jepang Pasca 
Modernisasi Militer 
China” 
Oleh: Bunga Fitria 
Bangun 

Pendekatan: 
- Konsep 

Security 
Dilemma  

 

- Modernisasi militer China 
dilakukan sebagai upaya 
perlindungan diri dari 
potensi-potensi ancaman 
dari luar, serta untuk 
menjamin keamanan 
internal dan eksternal untuk 
menjaga kelangsungan 
aktifitas ekonominya. 

- Peningkatan kekuatan 
militer China dianggap 
sebagai potensi ancaman 
oleh Jepang. Selain itu 
dengan semakin 
meningkatnya intensitas 
konflik di antara kedua 
negara, hubungan 
diplomatik menjadi 
semakin menurun. Jepang 
meresponnya dengan ikut 
meningkatkan pertahannya. 
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1.5.2. Kerangka Dasar Teori 

Security Dilemma 

 Robert Jervis secara sederhana menyebutkan bahwa security dilemma 

adalah kondisi ketika satu negara meningkatkan keamanannya maka akan 

membuat kondisi keamanan negara lain menurun.13 Apabila satu negara berusaha 

meningkatkan kapabilitas militernya maka akan dianggap melemahkan keamanan 

negara lain. Baik untuk tujuan ofensif maupun hanya defensif, peningkatan 

kekuatan militer otomatis akan memunculkan kecurigaan dan perasaan insecure 

bagi negara tetangganya. Maksud atau intensi dari negara lain akan menjadi 

sangat sulit dibaca dan diperkirakan karena pengaruh dari security dilemma.14 

Security dilemma akan muncul diantara dua negara ketika salah satu mengambil 

tindakan defensif untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi hal tersebut juga dapat 

dibaca sebagai tindakan offensive oleh negara lain, atau dengan kata lain salah 

membaca intensi tersebut (mispercieves/misreads).15 

Peningkatkan kekuatan militer China melalui program modernisasi 

militernya bertujuan meningkatkan pertahanan dan keamanan nasionalnya. Di sisi 

lain, peningkatan kekuatan tersebut beresiko melemahkan keamanan negara-

negara tetangganya. Selain karena bisa memunculkan perasaan terancam dan 

                                                           
13 Lihat Robert Jervis, Offense, Defense, and Security Dilemma, dalam Robert J. Art, Robert 
Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 2007, Pearson 
Longman, London, hal. 177 
14 Janice Gross Stein, Threat Perception in International Relations, Forthcoming in The Oxford 
Handbook of Political Psychology, 2nd ed. Edited by Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. 
Levy. Oxford: Oxford University Press, 2013, hal. 5, 
https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors%
20/Stein%20-%20Threat%20Perception%20in%20International%20Relations.pdf (diakses tanggal 
29/04/2015) 
15 Ibid 

https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors%20/Stein%20-%20Threat%20Perception%20in%20International%20Relations.pdf
https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors%20/Stein%20-%20Threat%20Perception%20in%20International%20Relations.pdf
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meningkatkan tensi hubungan antar negara, hal tersebut bisa memicu potensi 

konflik yang lebih luas. Mengingat hubungan China dengan negara-negara di Asia 

Timur lainnya yang tidak stabil karena beberapa permasalahan sengketa wilayah. 

Sehingga peningkatan kekuatan militer China juga akan dianggap mengancam 

karena negara-negara tersebut karena khawatir China akan memanfaatkannya 

untuk tujuan offensive. 

 Sebagai tambahan, menurut Ken Booth dan Nicholas Wheeler, dalam 

konsep security dilemma ada dua dilemma yang saling berhubungan yang dialami 

oleh negara yang merasa terancam. Pertama, dilemma interpretasi, yaitu dilemma 

dalam memahami tujuan dan kemampuan negara lain. Kedua, dilemma respon, 

yaitu kesulitan  dalam memaknai kebijakan militer negara lain, apakah bertujuan 

untuk pertahanannya (defensive) atau untuk melakukan penyerangan (offensive).16 

 Jepang sebagai salah satu negara tetangga terdekat China, mengalami 

security dilemma dengan adanya modernisasi militer yang dilakukan China. 

Meskipun China mengatakan bahwa hal tersebut untuk meningkatkan 

pertahanannya tapi Jepang tidak bisa memastikan hal tersebut. Sulitnya membaca 

intensi China yang sesungguhnya mengenai peningkatan kekuatannya 

memunculkan kecurigaan (distrust) Jepang mengenai tujuan China yang 

sebenarnya dalam mengembangkan kekuatannya, dan hal tersebut dianggap 

sebagai potensi ancaman bagi Jepang. Apalagi konflik-konflik yang telah ada 

                                                           
16 Ken Booth dan Nicholas J Wheeler, 2008, The Security dilemma: Fear, Cooperation and Trust 
in Word Politics. New York: Palgrave, dalam Reski Satris, Peningkatan Anggaran Persenjataan 
Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik, The POLITICS: 
Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January 2015, 
http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf, hal. 101 (diakses tanggal 
30/1/2016) 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf
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belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga menambah kekhawatiran Jepang jika 

sewaktu-waktu kekuatan militer China yang massif tersebut akan digunakan untuk 

menyerangnya, meskipun kondisi saat ini belum mengindikasikan adanya 

kemungkinan tersebut. Kesalahan persepsi atau miskalkulasi tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kondisi hubungan diplomatik kedua negara, karena respon 

Jepang kemudian adalah meningkatkan kewaspadaan dan bersikap siaga terhadap 

China. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci 

tentang fenomena yang terjadi dan menggambarkan gejala atau variabel yang 

dijelaskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat dan 

hubungan antara fenomena yang diamati. Peneliti melakukan pengamatan 

terhadap hubungan antara variabel dependen dan independen dalam penelitian. 

Pada penelitian “Dinamika Hubungan Diplomatik China-Jepang Pasca 

Modernisasi Militer China” ini variabel independen/unit eksplanasinya adalah 

modernisasi militer China, dan variabel dependen/unit analisanya adalah dinamika 

hubungan China-Jepang. Variabel ‘modernisasi militer China’ berfungsi untuk 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel ‘dinamika hubungan diplomatik China-

Jepang’ yang posisinya adalah dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. 
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1.6.2. Teknik Analisa Data 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.17 Dalam menganalisa penelitian ini penulis 

menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan, yaitu: 

1. Pengumpulan data. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti 

2. Pengolahan. Pada tahapan ini peneliti mengolah data untuk dipilah-

pilah mana yang cocok dan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan 

oleh masing-masing sub bab penelitian. 

3. Analisa. Tahapan terakhir ini menjadikan data yang mentah dan sudah 

diolah tadi untuk kemudian dianalisa dan diinterpretasikan oleh peneliti 

sehingga mempengaruhi proses pembentukan hasil akhir riset.  

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan 

dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari serta meneliti data-data yang 

terkumpul melalui buku-buku, majalah, atau jurnal, serta literature yang relevan 

dengan pembahasan. 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Masalah  

                                                           
17 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R & B, Alfabeta, Bandung, hal. 
246 
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Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada modernisasi militer 

China, dan pada bagaimana hubungan diplomatik China-Jepang pasca 

adanya modernisasi militer China, dengan melihat seperti apa naik dan 

turunnya hubungan kedua negara khususnya dari segi politik dan 

ekonomi.  

b. Batasan Waktu 

Berfokus pada rentang waktu mulai tahun 2010 sampai 2015. Pada 

tahun 2010 pemerintah China untuk pertama kalinya menyusutkan 

anggaran militernya dan membatasinya pada tingkat yang wajar, karena 

pembangunan militernya selama 1 dekade terakhir sudah cukup 

berhasil. Sepanjang rentang waktu tersebut intensitas konflik antara 

China-Jepang juga terus meningkat, ditandai dari serangkaian peristiwa 

di Kepulauan Senkaku/Diaoyu sejak tahun 2010 yang berpengaruh pada 

menurunnya hubungan kedua negara. 

 

1.7. Alur Pemikiran 

 

Modernisasi 
Militer China 

China 

 

Jepang 

Arm build up dan peningkatan 
anggaran militer  

 Jepang insecure dan 
meningkatkan pertahanannya 

Hubungan diplomatik  

China-Jepang menurun 
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Keterangan: 

  Berhubungan 

  Berpengaruh 

 Penjelasan dari alur di atas adalah perbedaan persepsi mengenai 

modernisasi militer China bagi China dan Jepang, dimana China menganggapnya 

sebagai pengembangan kekuatan militer demi meningkatkan pertahanan. 

Sementara Jepang menganggap peningkatan kekuatan tersebut berpotensi 

mengancam keamanannya, sehingga meningkatkan security dilemma Jepang. 

Sebagai responnya, Jepang ikut meningkatkan pertahanannya. Perbedaan persepsi 

tersebut menyebabkan hubungan diplomatik China-Jepang menurun 

(deteriorating). 

 

1.8. Argumen Pokok 

Melalui uraian yang ada, peneliti dapat menarik kesimpulan sementara 

bahwa modernisasi militer China bertujuan melindungi diri dari kemungkinan 

adanya ancaman dari luar atau untuk menjamin keamanan nasional dan demi 

kesejahteraan rakyatnya. Namun Jepang sebagai negara tetangga khawatir 

peningkatan kekuatan tersebut dapat menjadi potensi ancaman bagi keamanannya, 

sehingga Jepang menyikapinya dengan meningkatkan pertahanannya. Semakin 

meningkatnya intensitas konflik di antara keduanya juga membuat hubungan 

bilateral semakin menurun, karena tensi yang terus meningkat. Sehingga pasca 

adanya modernisasi militer China hubungan diplomatik China-Jepang cenderung 

menurun (deteriorating).  
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