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BAB II 

Modernisasi Militer China 

  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah perkembangan militer 

China, doktrin dan strategi militer, serta tujuan modernisasi militer China. Bab ini 

juga menjelaskan bagaimana kemajuan ekonomi menjadi faktor pendorong 

peningkatan anggaran militer China, serta memperlihatkan seperti apa bentuk 

modernisasi militer China, mulai dari pengembangan pasukan People’s Liberation 

Army (PLA), hingga industri militernya. 

 

2.1. Sejarah Perkembangan Militer China 

Ada banyak definisi modernisasi sejak abad ke-18. Sebagai contoh, Black 

mendefinisikan modernisasi sebagai transformasi revolusioner besar ketiga dalam 

human affairs dan proses dari perubahan pesat sejak revolusi ilmiah. Proses 

perubahan tersebut sama besarnya dengan proses dari pra manusia ke manusia dan 

dari primitif ke masyarakat beradab.18 Menurut Charlton, sebuah etos modernisasi 

akan menyatakan bahwa pertumbuhan, peningkatan kemampuan teknis, 

peningkatan kapasitas kognitif dari sistem sosial, spesialisasi dan kompleksitas, 

                                                           
18 HE Chuanqi, 2004, The model and Principle of the Modernization, China Center for 
Modernization Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, hal. 2, 
http://www.modernization.com.cn/model%20and%20principle%20of%20modernization.pdf  (diak
ses tanggal 25/2/2016) 

http://www.modernization.com.cn/model%20and%20principle%20of%20modernization.pdf
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sistem kompetisi dan seleksi, dan berbagai proses modernisasi lainnya adalah hal 

yang diharapkan (desirable).19  

Sedangkan arti kata ‘modernization’ sendiri menurut Oxford Dictionaries 

adalah: “The process of adapting something to modern needs or habits,  typically 

by installing modern equipment or adopting modern ideas or method”.20
 Jadi 

modernisasi adalah penerapan teknologi dan metode-metode baru yang 

disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan strategis menurut 

perkembangan zaman, prosesnya tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi tanpa 

bergantung kepada individu maupun pemerintah sekalipun.  

Sebelum adanya program modernisasi militer, China memiliki sejarah 

panjang dalam proses perkembangan militernya. Sejak pasca penjajahan Jepang 

kemudian berdirinya negara Republik Rakyat China, hingga pergantian 

kepemimpinan selama beberapa dekade, angkatan bersenjata China yaitu Tentara 

Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA) terus mengalami 

berbagai perubahan besar yang signifikan. Pengembangan militer ini juga sebagai 

bentuk evolusi bagi China setelah keberhasilan ekonominya. 

2.1.1. Perkembangan Militer China: Periode 1945-1970 

Di abad ke 20, para pemimpin China melihat pengembangan kekuatan 

militer sebagai alat dalam mencapai kepentingan di tengah lingkungan politik 

yang tidak aman. Hal tersebut terus berlangsung hingga usainya perang melawan 

                                                           
19 Bruce Charlton and Peter Andras, 2003, The Modernization Imperative, Imprint Academic, 
Exeter, UK, http://www.hedweb.com/bgcharlton/modernization-imperative.html (diakses tanggal 
25/2/2016) 
20 Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/modernization 
(diakses tanggal 25/2/2016) 

http://www.hedweb.com/bgcharlton/modernization-imperative.html
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/modernization
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penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II, dimana dua partai besar China 

yaitu Partai Komunis China dan Partai Nasional atau Kuomintang terlibat 

perselisihan dan memanfaatkan kekuatan militer sebagai alat intimidasi dalam 

memperebutkan kekuasaan dan menyebabkan pecahnya perang sipil, atau yang 

disebut China sebagai Perang Pembebasan, yang berlangsung hingga tahun 1949. 

Perang tersebut dimenangkan Partai Komunis China yang dipimpin Mao Zedong, 

sehingga memaksa Partai Nasional atau Kuomintang di bawah pimpinan Chiang 

Kai Shek menyingkir ke Taiwan. Pada tanggal 1 Oktober 1949 dalam suatu 

upacara besar di Tiananmen Square, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya 

Republik Rakyat China.21 

Di era kepemimpinan yang baru, para pemimpin revolusi China kemudian 

menolak anggapan tentang perlunya memanfaatkan sarana militer untuk mencapai 

tujuan politik. Namun pandangan tentang kebutuhan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kekuatan bersenjata sama sekali tidak berkurang. Menurut Mao 

Zedong, keamanan China hanya bisa dijamin dengan cara meningkatkan 

kemampuan militer negara secara substansial. Angkatan bersenjata harus dijaga 

dan dikembangkan sedemikian rupa dan PLA (People’s Liberation Army) harus 

diperkuat karena berfungsi sebagai pondasi militer, dengan begitu China tidak 

                                                           
21 Timothy Cheek, Mao Zedong and China’s Revolutions, New York: Bedford/St. Martin’s, 2002, 
hal. 6-8. Lihat juga Diana Lary, China’s Republic, New York: Cambridge University Press, 2007, 
hal. 151-177, dalam Simela Victor Muhamad, Pengembangan Kekuatan Militer China Dan 
Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur, Jurnal Kajian, Vol 14 No.3 September 2009, DPR-
RI, hal. 412, http://www.dpr.go.id/kajian/Pengembangan-Kekuatan-Militer-China-dan-
Dampaknya-Terhadap-Kawasan-Asia-Timur-2009.pdf (diakses tanggal 19/02/2014) 

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
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hanya akan memiliki tentara yang kuat tapi juga angkatan udara dan angkatan laut 

yang kuat.22 

Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA) adalah 

organisasi terpadu dari semua angkatan darat, laut, dan udara China, serta Second 

Artillery Force, sebuah satuan yang menangani peluru kendali strategis. PLA 

pertama kali dibentuk untuk membendung Pemberontakan Nanchang pada 1 

Agustus 1927. Pasukan ini adalah salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, 

dengan jumlah personil yang mencapai lebih dari dua juta anggota. Secara 

struktural PLA secara resmi berada di bawah komando Komisi CCP Militer Pusat 

(yang memiliki wewenang jauh lebih kuat daripada Departemen Pertahanan 

Nasional yang beroperasi di bawah Dewan Negara) dan bertugas menjamin 

kontrol CCP (China Communist Party) atas angkatan bersenjata.23 

Berbeda dengan di kebanyakan negara lain, militer China tidak bisa 

dipisahkan dari urusan politik. Karena sejak awal berdirinya PLA, pusat 

komandonya berada di bawah partai dan sebagian besar pejabat PLA memang 

berasal dari pejuang-pejuang yang memiliki motif politik. Sejak awal Mao Zedong 

berusaha keras untuk menentang profesionalisme di tubuh PLA, demi memelihara 

sifat kerakyatan PLA dan mencegah timbulnya elite baru. Sesuai dengan dictum 

                                                           
22 Jonathan D. Pollack, China as a Military Power, dalam Onkar Marwah and Jonathan D. Pollack, 
Military Power and Policy in Asian States: China, India, Japan, Westview Press, Folkestone, hal. 
43-45 
23 Ibid. 
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Mao Zedong yang terkenal, bahwa "kekuasaan politik tumbuh dari laras bedil 

tetapi bedil itu sendiri harus sepenuhnya terkendali oleh Partai."24  

Efek negatifnya adalah, dalam beberapa bulan awal CCP menjalankan 

pemerintahan, organisasi militernya justru lebih banyak berfokus pada bidang 

politik, ekonomi, dan tanggung jawab administratif dibanding ke urusan militer. 

Hal itu berpengaruh pada kualitas personel PLA yang menurun. Sebagai sistem 

organisasi yang besar dan kompleks, di awal berdirinya PLA telah terbebani 

dengan komitmen-komitmen dan tanggung jawab yang tumpang tindih, 

persaingan, dan juga konflik. Permasalahan-permasalahan lain seperti pengaturan 

kelembagaan, jalur karir prajurit, dan perspektif para elit, juga membuat 

koordinasi untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan militer terhambat.25  

Upaya besar-besaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanan China 

kemudian mulai menjadi perhatian sejak adanya Perjanjian "Thirty-year Treaty of 

Friendship, Alliance, and Mutual Assistance" dengan Uni Soviet pada Februari 

1950, yang menyediakan jaminan keamanan eksplisit untuk China terhadap 

serangan dari luar. Meskipun sempat dianggap tidak aktif oleh para pembuat 

keputusan China, perjanjian itu berfungsi sebagai penjembatan untuk bantuan 

militer yang cukup besar dari Uni Soviet ke China. Kerjasama pertahanan Soviet 

dengan China dalam bentuk transfer alutsista, bantuan ahli-ahli dari Soviet dan 

                                                           
24 Aldrin Erwinsyah (0906589740), 2011, Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap Kebijakan 
Amerika Serikat di Asia Pasifik, Tesis FISIP Universitas Indonesia, hal. 43-44 
25 Jonathan D. Pollack, Op. Cit., hal. 48-50 
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akhirnya penciptaan keseluruhan industri pertahanan, adalah elemen sentral dalam 

transisi tentara China untuk menuju kekuatan pertahanan yang modern.26 

2.1.2. Perkembangan Militer China: Periode 1970-1999 

Dimulai dari masa pemerintahan Deng Xiaoping di tahun 1970an yang 

bertujuan membangun China menjadi negara sosialis yang modern dan kuat pada 

akhir abad ke 20, dengan menjalankan program Empat Modernisasi (si ge xian 

daihua), politik keterbukaan (gaige kaifang) dan reformasi. Program Empat 

Modernisasi meliputi modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan pertahanan/militer yang ditempatkan sebagai prioritas negara, 

yang mulai dijalankan sejak tahun 1970an hingga 1980an. Kebijakan politik 

keterbukaan kemudian menjadi jalan bagi China untuk mulai membuka diri pada 

dunia luar, diawali dengan impor peralatan industri dan kerjasama alih teknologi 

dengan negara-negara lain antara tahun 1972 hingga akhir 1970, untuk mengejar 

ketertinggalan China di bidang teknologi industri. Dilanjutkan dengan reformasi 

yang menyangkut segala aspek, mulai dari reformasi di tubuh CCP, reformasi 

organisasi pemerintah, reformasi ekonomi, reformasi militer, hingga reformasi 

kebudayaan.27 

Deng Xiaoping menempatkan modernisasi militer di urutan terakhir 

karena ketika modernisasi di bidang pertanian, industri, dan teknologi telah 

tercapai, maka akan tersedia kekuatan finansial yang cukup bagi China untuk 

                                                           
26 Ibid. 
27 Nur Rachmat Y., eLisa.ugm.ac.id, Cina di Masa Deng Xiaoping, 
http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a3714821014a597ecbd9a7f40a2321b, akses 
19/10/15) 

http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a3714821014a597ecbd9a7f40a2321b
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mengembangkan sektor militernya. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat 

cepat dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir pada akhirnya mampu 

menyediakan sumber daya keuangan dan meningkatkan kemampuan teknologi 

untuk mendukung upaya modernisasi militer yang cukup besar. Pemimpin China 

menekankan pentingnya lingkungan eksternal yang damai untuk memungkinkan 

China fokus pada pembangunan ekonomi. Namun mereka juga melihat adanya 

potensi ancaman dalam lingkungan eksternal yang memerlukan peningkatan 

kemampuan militer.28 

Selama periode 1990an, ada beberapa momentum yang membuat para 

petinggi PLA semakin terpacu untuk mengembangkan kekuatan militernya, 

diantaranya adalah kemenangan AS dalam Perang Teluk atau Operation Desert 

Storm (Irak) pada tahun 1991; keterlibatan AS tahun 1995-1996 dalam Krisis 

Selat Taiwan; dan intervensi militer AS di Kosovo pada tahun 1999, dimana 

Amerika Serikat dengan sengaja mengebom Kedutaan China di Belgrade dalam 

operasi Operation Allied Force.29 Hal tersebut menyadarkan China bahwa 

kekuatan militernya pada saat itu belum mumpuni dan tertinggal cukup jauh dari 

segi teknologi dibandingkan AS. Petinggi-petinggi PLA akhirnya termotivasi 

untuk semakin gencar mengembangkan kekuatan militernya, ditandai dengan 

                                                           
28 Philip C. Saunders, Chinese Views of its Military Modernization, Monterey Institute of 
International Studies, http://cns.miis.edu/dc/track2/1st/saunders.pdf, hal. 54 (diakses tanggal 
07/01/2015) 
29 Michael S. Chase, dkk, 2015, China's Incomplete Military Transformation: Assessing the 
Weaknesses of the People's Liberation Army (PLA), RAND Corporation, California, 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR893/RAND_RR893.pdf 
(diakses tanggal 28/01/2016) 

http://cns.miis.edu/dc/track2/1st/saunders.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR893/RAND_RR893.pdf
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sektor militer yang terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah China 

dengan ditingkatkannya anggaran belanja militer negara. 

Pengembangan militer juga memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, 

politik, strategi, dan konteks teknologi yang membentuk modernisasi. Kondisi 

perekonomian China yang kuat dapat mendukung proses military build-up dan 

arms build-up dalam militernya, dan sebaliknya modernisasi dan peningkatan 

kapabilitas militer penting untuk menjamin keamanan internal dan eksternal bagi 

kelangsungan aktifitas ekonominya. China bertujuan membentuk tentara PLA 

yang berkekuatan lebih modern untuk mendukung kepentingan nasionalnya baik 

secara domestik maupun internasional, dan juga untuk menghalau dan melawan 

ancaman-ancaman militer lainnya yang datang dari luar. Melalui kekuatan militer 

China tidak hanya dapat mengontrol kekuasaan atas wilayahnya sendiri tapi 

sekaligus untuk meningkatkan kekuatan pertahanan untuk menghadapi adanya 

potensi ancaman dari luar.  

2.1.3. Perkembangan Militer China: Periode 2000-2013 

Pada pertengahan tahun 2003, pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan 

ekspor China yang dikombinasikan dengan rentannya jalur laut dan sumber daya 

alam di wilayah-wilayah perairan China, mendorong China mengembangkan 

kekuatan militernya untuk melindungi jalur maritim strategis dan untuk 

memudahkan pergerakannya di laut lepas. Selain itu tujuan China dalam 

menegaskan kendali atas klaimnya di Laut China Timur dan Laut China Selatan 
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demi kepentingan nasionalnya, membuat China memfokuskan peningkatan 

kekuatan pertahanan di sektor maritimnya.30 

Kemudian pada tahun 2004 Pemerintah China menginstruksikan kepada 

PLA untuk lebih banyak berkontribusi di misi-misi non-tradisional luar negeri, 

termasuk bantuan kemanusiaan dalam bencana, kontraterorisme, dan operasi 

perdamaian internasional. Selanjutnya di sepanjang tahun 2007 hingga 2013 

angkatan laut China atau PLA Navy meningkatkan combat readiness patrols atau 

blue-water training. Sejak 2009, PLA Navy juga telah melakukan operasi 

counterpiracy di Teluk Aden untuk melindungi kepentingan pelayaran komersial 

China, yang menandai pertama kalinya penyebaran operasional angkatan laut 

China di luar wilayah perairannya.31 

Tahun 2010 China mengerahkan pesawat tempurnya ke Turki dalam 

rangka menjalankan program latihan udara bersama dengan Turki untuk 

meningkatkan kemampuan angkatan udaranya atau PLAAF. Pasukan misil China 

atau PLASAC juga semakin meningkatkan perannya dalam strategi militer dan 

prioritas modernisasi China. Sejak tahun 2012 China memfokuskan 

pengembangan PLASAC untuk menjadikannya pasukan misil yang kuat dan 

berteknologi canggih. Ketua Xi, pemimpin CMC (Central Military Commission) 

atau organisasi pertahanan Partai Komunis China, menyebutkan bahwa PLASAC 

adalah kekuatan inti dari strategi deterrence China, dukungan strategis untuk 

                                                           
30 2014 Annual Report to Congress: Section 1: China's Military Modernization, U.S.-China 
Economic and Security Review Commission, United States Congress, 
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%202%3B%20Sec
tion%202%20China%E2%80%99s%20Military%20Modernization.pdf, Hal. 282 (diakses tanggal 
24/1/2017) 
31 Ibid., hal. 283 

http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%202%3B%20Section%202%20China%E2%80%99s%20Military%20Modernization.pdf
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%202%3B%20Section%202%20China%E2%80%99s%20Military%20Modernization.pdf


29 
 

status China sebagai kekuatan utama, dan pondasi penting dalam misi menjaga 

keamanan nasional.32  

 

2.2. Doktrin dan Strategi Militer China 

Menurut Anthony Cordesman, doktrin militer China harus dipahami 

sebagai kombinasi dari beberapa dokumen dan pedoman pada tingkat perintah 

yang berbeda dari PLA, yang disatukan dalam satu sistem hirarki dan disebut 

China sebagai "Science of Military Strategy".33 Di bagian teratas hirarki tersebut, 

"Pedoman Militer Strategis" mejadi panduan untuk pengembangan PLA saat ini 

dan masa depan. Seperti di dalam 'Pedoman Strategi Militer untuk Periode Baru' 

China, dibuat tahun 1993 dan telah direvisi pada 2004, yang berisi panduan 

strategis dan operasional mencakup semua detil tentang pelatihan, pengembangan, 

dan pekerjaan angkatan bersenjata China.34 Doktrin militer perlu direvisi dan 

dikaji ulang beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 

lingkungan strategis sesuai perkembangan zaman. Pertahanan Aktif dan perang 

terbatas atau perang lokal dalam kondisi teknologi informasi (local war under the 

condition of informationalization) berada di tingkat teratas doktrin militer China.  

2.2.1. Doktrin Pertahanan Aktif (PA)  

Disebut juga dengan istilah Jiji Fangyu, doktrin ini berfungsi sebagai 

pedoman strategis yang paling dasar bagi semua operasi militer PLA selama 
                                                           
32 Ibid., hal. 286 
33 Anthony H. Cordesman, 2014, Chinese Military Modernization and Force Development: 
Chinese and Outside Perspectives, CSIS, hal. 123, 
http://csis.org/files/publication/140702_Chinese_MilBalance.pdf (diakses tanggal 17/8/2014) 
34 Ibid. 

http://csis.org/files/publication/140702_Chinese_MilBalance.pdf
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perang dan untuk persiapan menghadapi perang selama masa damai. Prinsip 

intinya bersifat defensif, membela diri dan menyerang musuh hanya jika ada 

serangan (attacking only after being attacked strategy).35 Pada buku The Science 

of Military Strategy PLA, terdapat empat pilar pertahanan aktif: 

1. Pertama, Cina tidak akan menjadi yang pertama melakukan serangan dan 

sebisa mungkin akan berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa 

dengan cara damai. 

2. Kedua, China akan berusaha untuk mencegah pecahnya perang secara 

militer dan politik 

3. Ketiga, China akan menanggapi serangan dengan tindakan ofensif dan 

akan berusaha untuk menghancurkan pasukan musuh. 

4. Pilar keempat, tetapi juga termasuk bagian dari pilar ketiga, adalah bahwa 

China tidak akan menjadi negara pertama yang menggunakan atau 

mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. 36 

2.2.2. Perang Lokal dalam Kondisi Teknologi Informasi 

Doktrin militer selanjutnya yaitu perang terbatas atau perang lokal dalam 

kondisi teknologi informasi (local war under the condition of 

informationalization), yang telah menjadi doktrin militer resmi PLA sejak tahun 

1993. Doktrin ini menyatakan bahwa di waktu mendatang perang akan bersifat 

                                                           
35 Murad Alhalayqah F. (1006803852), 2012, Dinamika Persenjataan Angkatan Laut China, 
Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301111-T30510-Murad%20F.%20Alhalayqah.pdf, hal. 33 
(diakses tanggal 12/06/2014) 
36 Dennis J. Blasko, The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century, 
(New York: Routledge, 2012), p. 124, dalam Anthony H. Cordesman, Op. Cit. , hal.124 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301111-T30510-Murad%20F.%20Alhalayqah.pdf
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lebih lokal secara geografis, terutama di sepanjang pinggiran China; terbatas 

secara lingkup atau jangkauan, durasi, dan peralatan; dan dilakukan di bawah 

"kondisi teknologi informasi", atau yang digambarkan sebagai kondisi dimana 

pasukan militer modern menggunakan sistem canggih berbasis komputer, 

teknologi informasi, dan jaringan komunikasi untuk mendapatkan keuntungan 

lebih secara operasional dari lawan.37 

Doktrin tersebut melibatkan banyak sistem teknologi dan informasi di 

dalamnya, membuat China terus berbenah mengejar ketertinggalan untuk 

sekaligus menyesuaikan dengan tren baru di lingkup militer internasional yaitu 

Revolution in Military Affairs (RMA) yang diinisiasi AS dan negara-negara maju 

lainnya. RMA menggambarkan konsep peperangan di masa depan akan dominan 

dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi komunikasi, yang diterapkan dalam 

sistem-sistem baru yang berbasis komputer, misalkan seperti melacak target dan 

mengunci lokasi musuh dengan tepat melalui penggunaan data komputer yang 

dibantu evaluasi intelijen, dan penggunaan senjata otomatis yang dikendalikan 

dari jarak jauh melalui komputer.38 

Upaya modernisasi militer China pun dijalankan dengan 

mempertimbangkan hal tersebut, dan untuk mewujudkannya selama tahun 1990an 

                                                           
37 Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of 
China 2011, March 2011, p. 3, dalam  Anthony H. Cordesman, Op. Cit., hal. 124 
38 Menurut Andrew Marshall, direktur dari Office of Net Assessments di Kantor Sekretaris 
Pertahanan AS, RMA adalah perubahan besar dalam peperangan yang menginovasikan teknologi 
baru yang dikombinasikan dengan perubahan dramatis dalam doktrin militer, dan konsep 
operasional dan organisasional, yang secara fundamental mengubah karakter dan pelaksanaan 
operasi militer. Sumber: Jeffrey McKitrick, et all, "The Battlefield of the Future" - 21st Century 
Warfare Issues",  Air University, (http://www.cdsar.af.mil/battle.bfoc.html) Chapter 3, p. 1, dari 
Lothar Ibrügger, 1998, The Revolution in Military Affairs: Special Report, NATO Parliamentary 
Assembly: Science and Technology Commitee, 
http://www.iwar.org.uk/rma/resources/nato/ar299stc-e.html (diakses tanggal 26/03/2016) 

http://www.cdsar.af.mil/battle.bfoc.html
http://www.iwar.org.uk/rma/resources/nato/ar299stc-e.html
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China telah dua kali menyusutkan jumlah pasukannya yang terbilang sangat besar 

untuk lebih berfokus pada kualitas dibanding kuantitas, reorganisasi juga 

dilakukan untuk mengubah struktur militer, merevisi doktrin operasional, 

pelatihan militer telah dibuat lebih realistis, dan perintah serta kemampuan kontrol 

telah ditingkatkan melalui pengenalan banyak informasi baru dan peralatan 

elektronik yang terkait. Pemerintah juga mulai merekrut lulusan perguruan tinggi 

dalam jumlah besar untuk meningkatkan keseluruhan kompetensi dan kualitas 

perwira militernya dan untuk memfasilitasi pengoperasian peralatan canggih dan 

pelaksanaan reformasi yang berorientasi RMA.39 

2.2.3. Strategi Militer China 

Pada Mei 2015, China mengeluarkan Buku Putih pertama yang khusus 

membahas tentang strategi militer, yaitu China's Military Strategy. Berisi tentang 

pedoman menyeluruh dan cetak biru pembangunan dan pekerjaan angkatan 

bersenjata China. Secara khusus, publikasi "Strategi Militer China" 

mengartikulasikan inovasi dalam pemikiran keamanan nasional China di tiga 

bidang utama: pemahaman baru dari kerangka politik bagi kekuatan militer, 

meningkatkan kerjasama keamanan, dan kemampuan memproyeksikan kekuatan 

global bagi PLA. China mulai secara terbuka menunjukkan kapasitasnya untuk 

berpartisipasi aktif secara global dalam urusan keamanan internasional.40 

                                                           
39 Arthur S. Ding, China's Revolution in Military Affairs: An Uphill Endeavour, Security 
Challenges, vol. 4, no. 4, 2008, 
http://www.securitychallenges.org.au/ArticlePDFs/vol4no4Ding.pdf,  (diakses tanggal 1/07/2015) 
40 Alexander Sullivan and Andrew S. Erickson, The Big Story Behind China’s New Military 
Strategy, The Diplomat, http://thediplomat.com/2015/06/the-big-story-behind-chinas-new-
military-strategy/ (diakses tanggal 28/02/2016) 

http://www.securitychallenges.org.au/ArticlePDFs/vol4no4Ding.pdf
http://thediplomat.com/2015/06/the-big-story-behind-chinas-new-military-strategy/
http://thediplomat.com/2015/06/the-big-story-behind-chinas-new-military-strategy/
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China menyatakan dengan tegas niatnya untuk mengatasi ancaman yang 

terjadi di luar perbatasan, seperti pembajakan, perdamaian, penanggulangan 

bencana, dan terorisme. Secara keseluruhan, China berjanji untuk "memikul lebih 

banyak tanggung jawab dan kewajiban internasional, menyediakan lebih banyak 

bantuan untuk mendukung keamanan publik, dan berkontribusi lebih besar untuk 

perdamaian dunia dan pembangunan umum." Salah satu contohnya adalah China 

dalam beberapa tahun terakhir mulai aktif ikut dalam mediasi-mediasi politik dan 

menerjunkan pasukan keamanan di negara-negara lain. Dalam upayanya 

berpartisipasi aktif secara global, China mulai aktif menyuarakan kerjasama 

militer yang kuat dengan Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara lain di 

Eropa, Afrika, Asia Pasifik, untuk membangun mekanisme keamanan kolektif 

yang adil dan efektif.  

Inovasi lainnya, China ingin membangun kekuatan militer yang mampu 

memproyeksikan kekuatan terbatas di seluruh domain, dengan mengkombinasikan 

'near seas defense’ dan ‘far seas protection’, yang menunjukkan kebutuhan untuk 

mengembangkan angkatan laut terbatas.41 Sejak 2012 China memang lebih 

berfokus pada manajemen strategis maritimnya, sehubungan dengan isu-isu 

persengketaan wilayah yang melibatkan China seperti di Laut China Selatan dan 

sengketa pulau Senkaku/Diaoyu dengan Jepang. China melihat pentingnya 

kekuatan maritimnya untuk mendukung upaya penegasan atas wilayahnya. Sesuai 

dengan strategi pertahanan dan mempertimbangkan kondisi geografisnya, China 

lebih menitikberatkan pertahanannya ke wilayah-wilayah perbatasan yang rawan 

                                                           
41 Ibid. 
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konflik dan sengketa dengan negara tetangga, terutama di daerah yang berbatasan 

dengan wilayah laut internasional seperti Laut China Timur dan Laut China 

Selatan.42 Karena itu pasukan angkatan darat dan angkatan laut lebih banyak 

disebar di pos-pos yang berbatasan langsung dengan wilayah internasional. 

Akan ada kemungkinan strategi militer China terus mengalami perubahan, 

dengan menyesuaikan perkembangan kondisi keamanan baik domestik maupun 

internasional. Pada dasarnya doktrin dan strategi pertahanan China berfokus pada 

perlindungan kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorial, sebagai 

pengamanan terhadap kepentingan pembangunan nasional, dan kesejahteraan 

masyarakatnya.  

 

2.3. Kemajuan Ekonomi dan Peningkatan Anggaran Militer China 

Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping tahun 

1979, China telah meluncurkan beberapa reformasi ekonomi, seperti: negara 

membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing dan mendorong 

ekspor impor produk-produk teknologi tinggi China, pemerintah provinsi dan 

daerah mengontrol aktivitas ekonomi berbagai perusahaan untuk mengacu pada 

prinsip-prinsip pasar bebas, mendorong masyarakat untuk memulai bisnisnya 

sendiri, dan bereksperimen dengan reformasi pasar bebas untuk menarik banyak 

investasi asing.  

                                                           
42 China terlibat beberapa kasus sengketa wilayah di daerah ini dengan beberapa negara tetangga 
seperti Jepang dan beberapa negara di Asia Tenggara yang wilayahnya juga berbatasan langsung 
di daerah tersebut.  
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Liberalisasi perdagangan juga menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi 

China, dengan menghilangkan hambatan perdagangan yang akhirnya mendorong 

persaingan lebih besar dan menarik arus masuk FDI (Foreign Direct Investment). 

Implementasi reformasi ekonomi secara bertahap dilakukan China untuk 

mengidentifikasi kebijakan mana yang memberikan hasil ekonomi yang 

menguntungkan (dan yang tidak) untuk diterapkan kembali di bagian lain negara 

itu, proses ini disebut Deng Xiaoping sebagai "crossing the river by touching the 

stones".43  Karena itu sejak adanya reformasi ekonomi, perekonomian China terus 

tumbuh pesat.  

 
Tabel 2.3.1: Pertumbuhan GDP China (menurut kurs USD tahun 2015)44 

Sejak tahun 2000 ketika Pemerintah China untuk pertama kalinya mulai 

meningkatkan anggaran militernya, pertumbuhan GDP tahunan China hingga 

                                                           
43 Wayne M. Morrison, 2015, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and 
Implications for the United States, Congressional Research Service, 
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf,  hal. 6 
44 IMF, World Economic Outlook Database,  April 2015, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2015&scs
m=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=66&pr1.y=13&c=924&s=NGDPD&grp=0&a, 
(diakses tanggal 01/03/2016) 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=66&pr1.y=13&c=924&s=NGDPD&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=66&pr1.y=13&c=924&s=NGDPD&grp=0&a
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2015 rata-rata mencapai hampir 10%. Data dalam tabel 2.3.1 di atas menunjukkan 

nominal pertumbuhan GDP tahun 2000 hingga 2015. Tahun 2000 hingga 2007 

pertumbuhan GDP dari 8,4% dengan nominal US$1.192 miliar meningkat sampai 

14,2% dengan nominal US$3.504 miliar. Namun tahun 2008 pertumbuhan PDB 

China mengalami penurunan menjadi 9,6% pada tahun 2008, karena adanya 

perlambatan ekonomi global, dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 9,2%.45  

Untuk menyiasatinya pemerintah China menerapkan kebijakan moneter 

yang ekspansif demi mendorong investasi domestik dan membantu mencegah 

perlambatan ekonomi yang tajam di China, hingga berhasil naik menjadi 10,4% 

pada 2010 dengan nominal US$5.949 miliar. Tahun 2011 presentase kembali 

menurun menjadi 9,3%, namun nominalnya masih lebih banyak dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu sebesar US$7.314 miliar. Pada tahun 2014 GDP masih 

tumbuh hingga sebesar US$10.380 miliar, jika diukur menggunakan nominal kurs 

dolar AS. Selanjutnya GDP tetap meningkat pada tahun 2015 dengan nominal 

US$11.211 miliar.46  China telah mencatat tingkat pertumbuhan GDP yang relatif 

tinggi dalam dua dekade terakhir, meskipun ada indikasi pertumbuhan 

ekonominya melambat, China terus berusaha menyeimbangkan kemampuannya 

untuk membiayai modernisasinya yang tak terbatas di masa yang akan datang.47 

                                                           
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Anthony H. Cordesman, 2014, Chinese Military Modernization and Force Development: 
Chinese and Outside Perspectives, CSIS (Center for Strategic & International Studies), 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/publication/140702_Chinese_MilBal_0.pdf, hal. 76 (diakses tanggal 
01/03/2016) 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140702_Chinese_MilBal_0.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140702_Chinese_MilBal_0.pdf
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Peningkatan anggaran militer juga disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal yang berhubungan dengan keamanan nasional China: 

a) Faktor internal, berasal dari sektor perekonomian yang memang menjadi 

salah satu tolak ukur dalam menentukan kemampuan suatu negara untuk 

melakukan modernisasi militer berdasarkan peningkatan anggaran belanja. 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 

menjadi tolak ukur dari keseluruhan pengeluaran keuangan suatu negara. 

Jumlah permintaan atau kebutuhan (PDB plus impor bersih barang dan jasa) 

akan sangat menentukan sumber daya yang tersedia bagi suatu negara yang 

didalamnya meliputi investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran 

untuk anggaran pertahanan dan militer.48 

Melihat pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat, yang bahkan 

membuatnya berhasil masuk dalam daftar negara dengan perekonomian paling 

kuat dan paling diperhitungkan di dunia, hal selanjutnya yang dilihat China 

potensial untuk dikembangkan adalah kekuatan militernya. Dengan pertahanan 

nasional yang kuat akan menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri, yang 

berfungsi menjamin dan melindungi aset-aset ekonominya. Kondisi ekonomi 

yang kuat akan menjamin tersedianya kekuatan finansial yang cukup untuk 

membantu membiayai segala kebutuhan modernisasi militer yang meliputi 

banyak aspek.  

                                                           
48 Keith Crane, Modernizing China’s Military: Opportunities and Constraints, RAND Corporation 
United States Air Force, 2005, dalam Adi Joko Purwanto, Peningkatan Anggaran Militer Cina dan 
Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur, SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan 
Internasional Vol. 7, No. 1, Juni 2010, hal.6, 
http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/495/617 
(diakses tanggal 19/02/2014) 

http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/495/617
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Demi menjadikan PLA sebagai pasukan militer yang kuat dilengkapi 

dengan teknologi baru yang lebih modern dan canggih memang membutuhkan 

anggaran yang sangat besar, dengan kondisi ekonominya yang kuat hal tersebut 

akan sangat mungkin diwujudkan China. Kekuatan militer yang besar 

diperlukan China untuk melindungi aset-aset negara dan segala aktifitas 

ekonomi yang dijalankannya, serta mendukung bargaining position untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya. Sejak era reformasi dan keterbukaan 

ekonomi, China menegaskan bahwa pengembangan militer harus saling 

terhubung dengan pembangunan ekonomi. China membuat peraturan ketat 

dalam menganggarkan dana pertahanannya, yang didasarkan pada strategi 

pengembangan pertahanan (defense development strategy), objek 

pembangunan militer, dan tugas tahunan militer yang ditetapkan oleh negara. 

Sebagai upaya untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga 

perdamaian internasional dan menunjukkan kekuatan militernya bersifat 

defensif, China secara berkala menerbitkan laporan pengeluaran 

pertahanannya. Data relevan mengenai belanja pertahanan China telah 

dipublikasikan di China Economy Year book sejak tahun 1981, dan di China 

Finance Yearbook sejak tahun 1992. Data komposisi dan tujuan utama belanja 

pertahanan China sejak tahun 1995 telah diterbitkan dalam White Paper 

Defense yang dipublikasikan secara berkala setiap 2 tahun. 

Seperti dijelaskan dalam beberapa sumber resmi China, khususnya 

Buku Putih Pertahanan 1998, besarnya angka pengeluaran belanja militer 

anggaran PLA secara resmi mencakup tiga kategori utama: 
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1. Personil (Shenghuo fei): meliputi gaji, makanan, pakaian untuk personil 

militer dan non-militer 

2. Operasi dan Pemeliharaan (Shiye he gongwu fei): meliputi biaya pelatihan, 

konstruksi, pemeliharaan fasilitas, dan operasi, pendidikan dan ganti rugi 

peperangan 

3. Peralatan (zhuangbei fei): meliputi biaya untuk peralatan, termasuk 

penelitian dan eksperimen, pengadaan, pemeliharaan, transportasi dan 

penyimpanan.49 

Sumber internal militer China merinci lebih lanjut komponen-

komponen kunci dari anggaran keseluruhan PLA yang dapat dibagi ke lima 

belas kategori fungsional: 

1. Biaya Hidup (Shenghuo fei) 

2. Biaya resmi (gongwu fei) 

3. Beban usaha (Shiye fei) 

4. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Jiaoyu xunlian fei) 

5. Biaya pengadaan Peralatan (zhuangbei gouzhi fei) 

6. Biaya pengadaan dan pemeliharaan Logistik (houqin zhuangbeu gouzi 

weixu fei) 

7. Biaya manajemen pemeliharaan Senjata (zhuangbei weichi guanli fei) 

8. Biaya penelitian ilmiah (Kexue yanjiu fei) 

9. Biaya Milisi (minbing fei) 

10. Biaya bahan bakar (youliao fei) 

                                                           
49 Keith Crane, Ibid.  
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11. Perbelanjaan persiapan perang dan pertempuran (Zhanbei zuozhan fei) 

12. Biaya tidak terduga (Qita he jidong jingfei) 

13. Dana cadangan Central Military Commission (Junwei dingwu fei) 

14. Biaya konstruksi dasar (jiben jianshe fei) 

15. Beban Pertahanan Udara (Renmin fankong fei).50 

Namun tidak seperti anggaran negara-negara Barat pada umumnya, 

dalam anggaran militer resmi China ada beberapa daftar pengadaan militer 

yang tidak masuk dalam anggaran pusat, seperti: 

1. Pengadaan senjata dari luar negeri 

2. Biaya untuk paramiliter dan People's Armed Police (PAP) 

3. Senjata nuklir dan program roket strategis 

4. Subsidi negara untuk kompleks industri-pertahanan 

5. Beberapa penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan 

pertahanan 

6. Pendapatan anggaran-ekstra (yusuanwai).51 

Daftar di atas termasuk dalam bagian lain dari anggaran negara yang 

tidak dikontrol oleh China Military Commission (CMC), tapi dikontrol oleh 

lembaga berbeda yaitu State Council yang mengontrol pengadaan senjata dari 

luar negeri, Ministry of Public Security yang mengontrol pendanaan untuk 

paramiliter dan People's Armed Police (PAP), dan Pemerintah Daerah yang 

menangani dana personil yang mengundurkan diri dan pensiun. Sesuai dalam 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Buku Putih Pertahanan 2002, yang jelas menyatakan bahwa "seluruh 

pengeluaran pertahanan berasal dari anggaran keuangan negara".52 

Dalam Buku Putih Pertahanan China 2002, dikemukakan lima alasan 

mengapa pengeluaran militer terus meningkat secara signifikan terutama sejak 

tahun 1989: 

1. Meningkatnya pengeluaran bagi personel-personel PLA, sejalan dengan 

meningkatnya standar hidup setelah adanya perkembangan sosial ekonomi 

masyarakat China 

2. Pembentukan dan perbaikan sistem jaminan sosial untuk prajurit yang 

dilakukan secara bertahap 

3. Meningkatnya pengeluaran untuk operasi militer, karena anggaran belanja 

pertahanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk pembiayaan-

pembiayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan 

4. Peningkatan biaya untuk bekerjasama dengan masyarakat internasional 

dalam program anti terorisme 

5. Peningkatan biaya untuk perbaikan dan peningkatan peralatan militer 

melalui pengembangan teknologi yang lebih canggih.53 

b) Faktor eksternal, dalam menentukan kebijakan terkait anggaran militer China 

juga memperhitungkan faktor eksternal yang bersinggungan dengan keamanan 

nasionalnya. Menurut R.P Smith dalam Models of Military Expenditures, 

pengaruh eksternal dari suatu negara dalam meningkatkan anggaran militernya 

                                                           
52 Keith Crane, Ibid., hal 102-104 
53 Keith Crane, Ibid., hal. 106 
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adalah munculnya konflik bersenjata dan aliansi-aliansi yang terbangun antar 

negara. Menurut Smith, konflik bersenjata mempunyai efek langsung dan 

nyata dalam peningkatan anggaran serta pengeluaran belanja militer suatu 

negara.54 Konflik bersenjata sendiri tidak selalu diartikan dengan pertempuran 

secara terbuka, tapi juga dalam bentuk perlombaan senjata, konflik wilayah, 

ancaman dan show of force kekuatan militer negara lain, atau disebut juga 

sebagai non-combat conflict.55  

Faktor pemicu ancaman eksternal bagi China diantaranya adalah 

stabilitas keamanan kawasan Asia Timur yang rentan konflik, kehadiran AS 

yang ingin mengimbangi pengaruh China di Asia Pasifik, aliansi pertahanan 

Jepang-AS yang semakin kuat, dan upaya Taiwan untuk melepaskan diri dari 

China. Bahkan China memulai modernisasi militernya dengan serius setelah 

krisis Selat Taiwan tahun 1995-1996, karena insiden tersebut secara tidak 

langsung memperlihatkan kelemahan China untuk mencegah intervensi asing 

dalam perselisihan kedaulatan China. Sehingga modernisasi militer dapat 

menjadi cara untuk menegaskan kembali posisinya terhadap Taiwan agar 

pihak asing sulit mengintervensi masalah internalnya. Selain itu peningkatkan 

kekuatan pertahanan menjadi penting bagi China untuk mempersiapkan diri 

menghadapi potensi-potensi ancaman baik dari internal maupun eksternal. 

                                                           
54 R.P Smith, Models of Military Expenditure, Journal of Applied Econometrics, Vol. 4, No. 4, 
John Wiley & Sons, 1989, dalam Adi Joko Purwanto, Ibid., hal. 9 
55 Adi Joko Purwanto, Ibid. 
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Tabel 2.3.2: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Militer China56 

Tabel 2.3.2 di atas menunjukkan mulai adanya penurunan presentase pada 

tahun 2010, yaitu hanya naik 7,6% dengan nominal US$147 miliar menurut data 

Bloomberg. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam 1 dekade terakhir 

yang rata-rata kenaikannya lebih dari 10%. Sebagai perbandingan, pada grafik di 

tahun 2007 peningkatan mencapai 20%, kemudian turun menjadi sekitar 18% di 

tahun 2008 dan 2009. Penyusutan hingga hampir separuh dari presentase di tahun 

sebelumnya menurut Perdana Menteri China, Wen Jiabao, dilakukan sebagai 

upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi sambil mempertahankan 

pertumbuhan yang stabil, sebagai akibat dari iklim ekonomi yang sulit.57 Li 

Zhaoxing, juru bicara Kongres Rakyat Nasional, menambahkan bahwa 

pemerintah China telah berusaha membatasi pengeluaran militernya, serta 
                                                           
56 China’s Defense Spending to Expand at Slowest Pace in Six Years, Bloomberg News, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-05/china-s-defense-spending-to-expand-at-
slowest-pace-in-six-years (diakses tanggal 24/1/2017) 
57 Austin Ramzy, Why Is China Slowing its Military Spending?, TIME, 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1970448,00.html (diakses tanggal 24/1/2017) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-05/china-s-defense-spending-to-expand-at-slowest-pace-in-six-years
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-05/china-s-defense-spending-to-expand-at-slowest-pace-in-six-years
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1970448,00.html
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mengatur anggaran pertahanannya pada tingkat yang wajar untuk memastikan 

keseimbangan antara pertahanan nasional dan pembangunan ekonomi.58 

Menurut David Shambaugh, direktur Program Kebijakan China di George 

Washington University, pertumbuhan anggaran yang menyusut tersebut dapat 

dikaitkan dengan kematangan program senjata mahal yang telah mencapai akhir 

dari siklus pengembangan yang menghabiskan banyak dana.59 Pasca mulai 

dibatasinya pengeluaran untuk militernya, sejak tahun 2010 hingga 2015 

Pemerintah China mempertahankan presentase kenaikan anggaran militernya 

stabil di kisaran 8%. Setelah satu dekade mendapatkan banyak alokasi anggaran, 

militer China telah berkembang sangat pesat dengan kemampuan yang jauh lebih 

mumpuni, bahkan telah menjadi militer terkuat nomor dua setelah AS.  

Di titik tersebut China menganggapnya sebagai pencapaian karena telah 

berhasil mengembangkan militer tersebut dianggap sebagai, sama seperti 

pencapaiannya pada keberhasilan pengembangan ekonomi. Sehingga alokasi dana 

untuk militer mulai dibatasi pada tahap wajar, agar bisa dialokasikan ke sektor-

sektor lain sesuai tujuannya untuk menyeimbangkan pengembangan militer dan 

pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintah China mulai memperhatikan 

persepsi negara-negara lain mengenai proyek pengembangan militernya. 

Penyusutan anggaran belanja pertahanan akan membantu meredakan 

kekhawatiran dunia internasional dan persepsi tentang intimidasi China melalui 

peningkatan kekuatannya. 
                                                           
58 Michael Wines dan Jonathan Ansfield, China Says It Is Slowing Down Military Spending, The 
New York Times, http://www.nytimes.com/2010/03/05/world/asia/05china.html (diakses tanggal 
24/1/2017) 
59 Ibid. 

http://www.nytimes.com/2010/03/05/world/asia/05china.html
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Tabel 2.3.3: Perbedaan Total Anggaran Militer China Tahun 2008-2015 menurut 

Pemerintah China, Departemen Pertahanan AS, IIS, dan SIPRI60 
 

Data dalam tabel 2.3.3 menunjukkan bahwa laporan yang dikeluarkan 

secara resmi oleh pemerintah berbeda dengan data yang dikumpulkan sumber lain 

seperti Departemen Pertahanan AS, IISS (International Institute for Strategic 

Studies), dan SIPRI. Pada tahun 2008 Pemerintah China mengumumkan anggaran 

militernya sebesar US$57,2 miliar, berbeda dengan estimasi yang dikeluarkan 

Departemen Pertahanan AS yang mencapai US$105,0 miliar, sementara IISS 

memperkirakan nominalnya senilai US$83,1 miliar, sedangkan menurut SIPRI 

sbesar US$113,5 miliar (menurut kurs 2014) dan US$86,4 miliar (menurut kurs 

2016).61 

                                                           
60 What does China really spend on its military?, CSIS.org, http://chinapower.csis.org/military-
spending/ (diakses tanggal 24/12/2016) 
61 Ibid. 

http://chinapower.csis.org/military-spending/
http://chinapower.csis.org/military-spending/
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Dua tahun kemudian, pada tahun 2010 Pemerintah China mengumumkan 

kenaikan anggarannya hanya sebesar 7,5%, atau tidak lebih dari 10% seperti yang 

telah dilakukan selama 10 tahun sebelumnya, dengan alasan mulai 

memperhitungkan pengeluaran yang lebih masuk akal untuk sektor militernya. 

Jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar US$81,3 miliar, tapi menurut 

Departemen Pertahanan AS angka tersebut masih mencapai 2 kali lipatnya yaitu 

sebesar US$160,0 miliar, sementara estimasi IISS  sebesar US$111,3 miliar, dan 

estimasi SIPRI US$144,4 miliar (kurs 2014) US$115,7 miliar (kurs 2016).62  

Sejak tahun 2010 pengeluaran militer China telah dibatasi pada batas 

wajar, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, presentase peningkatan tetap 

bertambah pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak sebesar sebelumnya. 

Nominal anggaran militer pada tahun 2012 menurut Pemerintah China sebesar 

US$106,4 miliar, berbeda dengan menurut Departemen Pertahanan AS yaitu 

sebesar US$135 miliar, sementara menurut IISS sebesar US$146,3 miliar, dan 

menurut SIPRI sebesar US$169,3 miliar (kurs 2014) US$157,4 miliar (kurs 

2016). Masih meningkat pada 2014 dimana pemerintah China mengumumkan 

peningkatan sebesar US$132,0 miliar, sementara menurut AS sebesar US$163,0 

miliar, menurut IISS sebesar US$180,1 miliar, dan SIPRI sebesar US$199,7 

miliar (kurs 2014) US$199,7 miliar (kurs 2016).63  

Hingga tahun 2015, masih terdapat perbedaan estimasi dari sumber-

sumber tersebut. Ketika Pemerintah China mengumumkan kenaikan anggaran 

militernya sebesar US$145,9 miliar, AS mengkalkulasikan nilai sebenarnya 
                                                           
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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mencapai US$180,0 miliar, sedangkan menurut estimasi SIPRI sebesar US$214,5 

miliar (kurs 2014) dan US$214,8 miliar (kurs 2016). Perbedaan estimasi tersebut 

menyebabkan sulitnya memprediksi kaitan antara jumlah anggaran militer China 

dan kekuatan pertahanannya, karena laporan yang dikeluarkan China cenderung 

lebih sedikit daripada data temuan yang ada. China juga memberikan informasi 

terbatas tentang distribusi dari belanja militernya, sehingga beberapa hal sulit 

diprediksi di sektor mana China akan berinvestasi di baru teknologi, dan 

bagaimana China menanggapi ancaman eksternal yang mungkin akan muncul.64 

Kurangnya transparansi dapat menghambat upaya untuk menganalisa 

anggaran pertahanan China. Menurut SIPRI, China telah meningkatkan anggaran 

pertahanan sejumlah hampir lima kali lipat selama dekade terakhir, jumlahnya 

terbesar kedua setelah AS. Belanja militer China saat ini setara dengan angka 

belanja militer Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam yang digabungkan. 

Anggaran militer China pada tahun 2001 berjumlah US$52 miliar dan mencapai 

US$214 miliar pada tahun 2015 (menurut kurs USD tahun 2014). Angka tersebut 

sejajar dengan pertumbuhan ekonomi China, dimana selama periode tersebut 

perekonomian China tumbuh sekitar 950%, sehingga tingkat pengeluaran militer 

China tetap stabil yaitu sekitar 2% dari PDB. Sementara itu sebagai perbandingan, 

anggaran belanja militer Jepang ditetapkan hanya sekitar 1% dari PDB dari tahun 

ke tahun.65 

 

                                                           
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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2.3.1. Bentuk Modernisasi China 

Alokasi anggaran pertahanan yang besar dan terus meningkat tiap 

tahunnya bertujuan untuk mendukung perombakan besar-besaran angkatan 

bersenjata demi mewujudkan kekuatan militer China baru yang berbasis teknologi 

modern. Untuk itu, alokasi anggaran militer China banyak diutamakan untuk 

pembiayaan upgrading alutsista yang termasuk di dalamnya pembelian alutsista 

generasi terbaru ataupun merenovasi alutsista lama yang masih layak pakai 

dengan penerapan sistem dan teknologi yang lebih modern, pendanaan program 

Research & Development (R&D) dan transfer teknologi dengan negara lain yang 

sangat penting untuk mempersiapkan PLA menjadi angkatan bersenjata yang kuat 

dan canggih dengan terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, 

pengembangan industri militer China yang beberapa waktu belakangan telah 

menghasilkan banyak alutsista yang mulai banyak diminati negara-negara lain di 

Asia, dan lain-lain. 

China menjalankan program modernisasi militer sebagai upaya untuk terus 

meningkatkan kemampuan PLA. Dengan program yang baru, pengembangan 

PLA lebih difokuskan kepada kekuatan militer berbasis teknologi dan bukan lagi 

mengutamakan kuantitas atau banyaknya jumlah personil. Alutsista yang sudah 

usang juga mulai diganti dan diperbarui secara bertahap, prajurit-prajurit PLA 

juga dilatih menggunakan metode baru yang banyak berhubungan dengan 

teknologi informasi. Pengadaan dan penerapan sistem modern di pasukan darat, 

udara, laut, dan missile forces, telah membantu meningkatkan efektivitas militer 
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PLA secara keseluruhan, terutama dalam konteks doktrin militer perang lokal di 

bawah kondisi teknologi informasi.  

2.3.1.1. People’s Liberation Army (PLA) 

Sejak dimulainya program modernisasi militer di tahun 1990an, China 

telah melakukan perombakan besar-besaran dengan memperbaiki banyak sektor di 

dalam organisasi PLA sendiri. Sebelumnya, PLA dilihat sebagai 'junkyard army' 

karena peralatan dan teknologinya termasuk usang jika dibandingkan dengan 

negara-negara lain. Belum lagi banyaknya permasalahan-permasalahan internal 

seperti masih kurangnya kualitas personel, minimnya teknologi militer yang 

dimiliki, dan kasus korupsi yang masif. Struktur organisasi PLA dirombak dan 

banyak hal yang direvisi terkait doktrin dan operasional PLA serta proses 

perekrutan personilnya.  

Menurut David M. Finkelstein, hampir semua proses reformasi atau upaya 

modernisasi PLA jika dirangkum ia sebut sebagai "Tiga Pilar" reformasi dan 

modernisasi PLA, yaitu: Pilar 1: Pengembangan, pengadaan, akuisisi dan 

pengelompokan sistem senjata baru, teknologi, dan kemampuan tempur. Di bawah 

pilar ini, mencakup di dalamnya: 

1. Pembelian alutsista dari Rusia seperti pesawat SU-27 dan SU-30, kapal 

selam Kilo Class, kapal perusak Sovremenny, dan Precision Guided 

Munitions (PGM)66; 

                                                           
66 Rudal, bom, atau granat artileri yang dilengkapi sistem kendali untuk memukul target dengan 
tepat sasaran dan meminimalisir kerusakan di luar target (collateral damage) 
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2. Memproduksi sendiri sistem senjata konvensional seperti kapal selam dan 

kapal permukaan, armor, dan peralatan komunikasi buatan Cina; 

3. Produksi rudal konvensional dan meningkatkan kualitas dan kemampuan 

bertahan persenjataan nuklir China; dan 

4. Penelitian dan pengembangan (R&D) yang melibatkan PLA secara 

domestik untuk menghasilkan teknologi militer era-informasi. 67 

Pilar 2: aturan atau susunan yang luas tentang kelembagaan dan reformasi 

sistemik, yang termasuk perubahan penting untuk PLA dalam memfokuskan diri 

pada peningkatan tingkat profesionalisme personelnya terutama untuk 

meningkatkan kemampuan mengoperasikan dan memelihara teknologi perang 

yang lebih modern. Pilar ini juga mencakup perubahan organisasional yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan pasukan. Daftar dalam pilar ini: 

1. Perubahan besar dalam sistem pendidikan militer personel profesional; 

2. Penciptaan korps bintara profesional untuk pertama kalinya; 

3. Penerapan syarat yang lebih ketat dalam pengujian personel, diversifikasi 

sumber pengujian, dan standarisasi kriteria untuk promosi; dan 

4. Penyesuaian struktur mencakup penekanan baru yang signifikan di 

Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan rudal strategis, pengecilan 

staf, konsolidasi unit pasukan darat di tingkat divisi dan brigade, dan 

paradigma baru tentang logistik medan perang.68 

                                                           
67 David M. Finkelstein, 2007, China's National Military Strategy: An Overview of the "Military 
Strategic Guidelines", Asia Policy 4.1 (2007): 67-72. Project MUSE, 
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/asia_policy/v004/4.finkelstein.p
df, hal. 70-72 (diakses tanggal 12/1/2016) 
68 Ibid. 

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/asia_policy/v004/4.finkelstein.pdf
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/asia_policy/v004/4.finkelstein.pdf
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Pilar 3: Pengembangan doktrin war-fighting baru untuk menerapkan 

kemampuan-kemampuan baru tersebut. Tahun 1999 PLA merevisi doktrin level-

operasional dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada kekuatan darat, 

menjadi lebih kepada operasi kekuatan gabungan dari matra darat, laut, udara, dan 

dimensi ruang pertempuran elektromagnetik. Doktrin operasional baru ini 

bertujuan untuk menggeser PLA dari yang sebelumnya: 

1. Fokus pada perencanaan operasional untuk perang berdurasi panjang di 

China daratan, menjadi perang durasi pendek tapi berintensitas tinggi di 

daerah pesisir China; 

2. Fokus pada pasukan terlemah musuh, menjadi menyerang dan 

menghancurkan aset musuh yang paling penting; 

3. Konsep massa menjadi konsep konsentrasi senjata; dan 

4. Static defense to mobile offenses.69 

 Dalam perkembangannya, PLA melihat bahwa kualitas lebih penting 

dibandingkan kuantitas. Oleh karena itu demi meningkatkan kualitas pasukan 

militernya, secara konsisten PLA mulai mengurangi jumlah personilnya. Pada 

tahun 1990 jumlah personil adalah 3,120 juta lalu di tahun 2012 menyusut 

menjadi 2,285 juta personil.70 Tabel 2.3.1.1 di bawah memperlihatkan jumlah 

total keseluruhan personil PLA dari berbagai matra pada tahun 2015, setelah 

mengalami beberapa perubahan dalam penempatan personil. Jumlah terbanyak 

                                                           
69 Ibid. 
70 Anthony H. Cordesman and Nicholas S. Yarosh, 2012, Chinese Military Modernization and 
Force Development: A Western Perspective, CSIS, Washington DC,  https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/publication/120727_Chinese_Military_Modernization_Force_Dvlpment.p
df, hal. 48 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120727_Chinese_Military_Modernization_Force_Dvlpment.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120727_Chinese_Military_Modernization_Force_Dvlpment.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120727_Chinese_Military_Modernization_Force_Dvlpment.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120727_Chinese_Military_Modernization_Force_Dvlpment.pdf
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berasal dari pasukan angkatan darat (PLAGF) sejumlah 1,6 juta personil, 

kemudian pasukan paramiliter sejumlah 660 ribu, pasukan cadangan 510 ribu, 

pasukan angkatan udara (PLAF) 398 ribu, pasukan angkatan laut (PLAN) 235 

ribu, dan terakhir pasukan rudal strategis (PLASAC) sejumlah 100 ribu personil. 

 
Tabel 2.3.1.1: Total Personel PLA 201571 

Selain pengurangan jumlah personil, PLA juga melakukan pembaruan 

alutsista dan teknologi-teknologi yang sudah dilengkapi kemampuan C4ISR 

(command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and 

reconnaissance). Hal tersebut dilakukan juga untuk menunjang peningkatan 

kemampuan prajurit, yang diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan 

menggunakan alutsista yang dilengkapi teknologi modern tersebut. 

Seiring dengan terus meningkatnya anggaran militer dan didukung sumber 

daya yang substansial, serta tujuannya untuk memperkuat pertahanan nasional, 
                                                           
71 IISS, Military Balance 2015, p. 237, dalam Anthony H. Cordesman and Steven Colley, 2015, 
Chinese Strategy and Military Modernization in 2015: A Comparative Analysis, CSIS, 
Washington DC, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/publication/151215_Cordesman_ChineseStrategyMilitaryMod_Web.pdf, 
hal. 26 (diakses tanggal 04/4/2016) 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/151215_Cordesman_ChineseStrategyMilitaryMod_Web.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/151215_Cordesman_ChineseStrategyMilitaryMod_Web.pdf
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selama periode dua dekade lebih China telah berhasil mengubah imej PLA 

menjadi pasukan dengan kekuatan militer yang profesional dan kompeten, dan 

mampu menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Mengacu pada doktrin dan 

strategi militernya untuk menjadi pasukan militer yang dibekali dengan teknologi 

canggih, PLA terus berupaya membekali diri dengan berbagai alutsista yang kuat 

dan berteknologi canggih. Pencapaian tersebut tentunya melewati banyak proses, 

ditandai dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan tempur dan persenjataan 

yang dimiliki PLA, serta inovasi-inovasi yang terus dilakukan untuk 

meningkatkan kapabilitas alutsistanya.  

a. PLA Ground Force (PLAGF) 

Tugas pokok PLA angkatan darat ini lebih diposisikan untuk tujuan defensif, 

yaitu menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan, melindungi kedaulatan 

negara dari musuh-musuh dalam dan luar negeri, mendukung pembangunan 

ekonomi nasional, dan membantu terpeliharanya stabilitas dalam negeri. Dengan 

jumlah sekitar 1,6 juta personil dan dibagi ke dalam 18 Grup yang masing-masing 

berkekuatan sekitar 30.000 hingga 65.000 personil. Susunan kekuatan setiap Grup 

disusun berbeda-beda dan memiliki kemampuan pasukan yang berbeda-beda 

pula.72 

Angkatan darat diandalkan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas 

wilayah, serta untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan dan 

pesisir China. Secara komprehensif pasukan angkatan darat meningkatkan 

pengintaian dan pengawasan, komando dan kontrol, respon cepat dan kemampuan 
                                                           
72 Simela Victor Muhammad, Op. Cit., hal. 417 
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operasi defensif. Hal tersebut memperkuat pertahanan dan perlindungan di 

beberapa wilayah yang sensitif.73 Selain itu juga dilakukan kerjasama pertahanan 

dengan pasukan negara-negara tetangga untuk mengkoordinir urusan keamanan 

perbatasan bersama-sama, hal ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan 

kawasan. 

 
Tabel 2.3.1.2: PLA Ground Forces Force Structure 1985-201574 

Tabel di atas menunjukkan adanya pengurangan di beberapa sektor, 

terutama di beberapa divisi pasukan, sebaliknya ada peningkatan di divisi-divisi 

                                                           
73 Ministry of National Defense the People's Republic of China, The PLA Army, 
http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/army.htm (diakses tanggal 30/6/2015) 
74 Anthony H. Cordesman and Steven Colley, Op. Cit., hal. 207 

http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/army.htm
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yang berhubungan dengan pertahanan udara dan pasukan infantri yang 

dimekanisasi dan dimotorisasi. Pengurangan formasi yang lebih besar, 

peningkatan formasi yang lebih kecil dan khusus, dan pengurangan jumlah Group 

Armies (GA) menjadikan kekuatan PLAGF lebih ramping,  gesit, dan mampu 

bergerak lebih cepat dari dan ke antar Daerah Militer. Tren ini umum terhadap 

pasukan kecil dan spesialisasi menunjukkan bahwa PLAGF mereformasi diri 

untuk memenuhi tuntutan doktrin "Perang lokal di bawah Kondisi ICT."75 

Modernisasi sistem senjata utama PLAGF dilakukan melalui kombinasi 

antara pergantian peralatan usang dan pengadaan peralatan modern berbasis 

teknologi informasi terbaru. PLAGF juga melakukan mekanisasi kekuatan pada 

pasukan infanteri dan bermotor untuk mengintegrasikan sistem persenjataan 

dengan teknologi informasi. Salah satu alutsista terbaru yang sedang 

dikembangkan China adalah Main Battle Tank Type-99 yang menggunakan 

sistem lapis baja generasi ketiga.76 Type 99 juga dikenal sebagai WZ123, 

pembuatannya didasarkan pada kerangka T-72 Rusia dengan fitur-fitur modern di 

setiap aspeknya, yang memiliki daya tembak, mobilitas, dan perlindungan 

setingkat ‘high end’ tank. Tank ini diproduksi sendiri oleh China dalam jumlah 

besar dan dioperasikan oleh dua resimen kendaraan lapis baja elit di wilayah 

militer Beijing dan Shenyang.77 

                                                           
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Gaurav Sharma, 2010, People’s Liberation Army: Ground Forces Modernisation – An 
Assessment, Scholar Warrior, http://www.claws.in/images/journals_doc/SW%20J.62-84.pdf, hal. 
47 (diakses tanggal 04/01/2017) 

http://www.claws.in/images/journals_doc/SW%20J.62-84.pdf
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PLAGF menjadi pasukan militer pertama yang mengoperasikan sistem 

perangkat laser dazzle dibandingkan pasukan militer negara lain, dan telah 

dipasang pada dua seri terbaru MBT-nya yaitu Type-98 dan Type-99. Selain MBT 

generasi ketiga, PLAGF juga memiliki armada-armada MBT generasi kedua yaitu 

Type 90-II, Type 85-III, Type 85-II, Type-80. Lalu MBT generasi awal yang 

dulunya dipasok dari Rusia yaitu Type-79, Type-69, dan Type-59, serta tiga 

varian Light Tanks, yaitu Type 005 AAAV ZTD yang jumlahnya lebih dari 800, 

Type-62 yang berjumlah 200 dan Type-63A berjumlah 400.78 

Alutsista lainnya adalah Infantry Combat Vehicles (ICVs) atau kendaraan 

tempur infantry, dimana China menggabungkan teknologinya sendiri dengan 

teknologi dari Rusia untuk menciptakan ICVs kelas terbaik yang memiliki 

kemampuan amfibi dan lintas medan yang baik. Seri paling modern dan 

terkenalnya adalah ZBD-97, ZBL-09, ZTS-04, dan ZBD-04 yang merupakan seri 

amfibi paling kuat yang pernah dikerahkan PLAGF. Ada juga seri Type YW307 

dan Type YW309, lalu varian yang paling hebat yaitu NORINCO VP1 yang 

dilengkapi sistem Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance (NBC) dan 

sistem deteksi kebaran dan penekanan otomatis. Kesemua varian ICVs di atas 

dilengkapi dengan advanced fire control, navigasi satelit, night vision, dan sistem 

komunikasi canggih.79 

Selain itu PLAGF juga dilengkapi sistem persenjataan artileri, rudal anti 

pesawat, peluncur roket, peluncur granat dan meriam otomatis serta senjata anti-

                                                           
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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tank yang dioperasikan pasukan infantri, dan juga beberapa helikopter untuk 

membantu mobilitas pasukan infantri. 

b. PLA Navy (PLAN) 

Program modernisasi PLAN menyangkut tiga aspek yaitu, menetapkan 

prioritas untuk menon-aktifkan kapal-kapal perang yang sudah tua, secara aktif 

mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi Barat untuk meningkatkan 

kemampuan tempur PLAN dan merevitalisasi alutsistanya, serta meningkatkan 

program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil dalam hal 

penguasaan teknologi militer PLAN yang lebih modern.80 PLAN dilengkapi 

dengan alutsista seperti kapal selam, kapal fregat, kapal selam, penerbangan 

angkatan laut, pertahanan pesisir dan korps kelautan, serta unit-unit khusus 

lainnya, serta dilengkapi dengan persenjataan sistem radar dan senjata rudal 

balistik anti kapal. 

PLAN merupakan kekuatan utama China untuk operasi maritim yang 

bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti menjaga keamanan maritim China 

dan mempertahankan kedaulatan wilayah perairan. Untuk menanggulangi konflik 

perbatasan dan perairan dengan negara-negara tetangga, kekuatan PLAN 

dipersiapkan untuk mampu melingkupi wilayah yang jauh hingga samudera luas 

untuk memantau musuh agar tidak bisa memasuki wilayah perairan China. 

Khususnya semenjak adanya beberapa kasus sengketa wilayah dengan negara-

                                                           
80 Andrew S. Erikson, PLA Navy Modernization: Preparing for 'Informatized' War at Sea, China 
Brief, Vol. 8, February 29, 2008, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4759&no_ca
che=1#.VZXKevmqqko (diakses tanggal 30/6/2015) 

http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4759&no_cache=1#.VZXKevmqqko
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4759&no_cache=1#.VZXKevmqqko
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negara tetangganya, China melihat peningkatan kekuatan PLAN menjadi sangat 

penting untuk menegaskan wilayah kekuasannya.  

 
Tabel 2.3.1.3: PLA Navy Combatant Ship Holding81 

Tabel 2.3.1.3 di atas berisi data tentang jumlah alutsista PLAN yang 

mengalami pengembangan sejak tahun 1985 hingga 2015. Jumlah tertinggi 

pengadaan alutsista adalah pada tahun 1990-1995 di masa awal-awal modernisasi 

militer China gencar dilakukan, kemudian jumlahnya semakin menurun 

menyesuaikan dengan masa kadaluarsa peralatan perang yang harus diremajakan, 

dan kebijakan PLA yang ingin mengurangi kuantitas namun lebih meningkatkan 

                                                           
81 Anthony H. Cordesman and Steven Colley, Op. Cit., hal. 246 
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kualitas teknologi informasi. Pada tahun 2015 pengadaan alutsista kembali 

mengalami peningkatan, terutama jumlah kapal patroli yang bertugas 

mengamankan wilayah-wilayah terluar China.  

China juga mulai mengoperasikan kapal induk untuk menunjang kekuatan 

dalam menjaga wilayah perairannya. Kapal induk bekas Angkatan Laut Soviet 

bernama Varyag dengan berat 67.500 ton yang dibeli pada tahun 1998 dari 

Ukraina seharga US$20 juta dan baru diterima China tahun 2002. Proyek 

pembangunan kapal induk yang baru selesai 70% itu memakan waktu hingga 10 

tahun.82 PLAN melakukan renovasi besar-besaran dan pada tahun 2012 kapal 

induk yang diganti namanya menjadi Liaoning Shi Lang tersebut mulai 

dioperasikan. Kapal induk pertama yang dimiliki China tersebut selain berguna 

bagi upaya China menyeimbangkan kekuatan militernya di Asia Pasifik, juga 

difungsikan sebagai pusat pelatihan personel PLAN untuk mengoperasikan kapal 

induk modern, serta untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknologi yang 

akan digunakan untuk mendesain kapal induk produksinya sendiri.83  

Pasukan kapal selam taktis juga mengalami peningkatan kualitas, dimana 

China telah memproduksi kelas baru kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir 

atau nuclear-powered ballistic missile submarine (S SBN). JIN-class SSBN atau 

dikenal dengan Type-094 yang menjadi peluncur rudal balistik JL-2 dapat 

                                                           
82 Murad Alhalayqah F, Ibid. hal. 92 
83 Type 001 Aircraft Carrier Liaoning, SinoDefence, https://sinodefence.com/2017/01/14/type-001-
aircraft-carrier-liaoning/  (diakses tanggal 06/4/2016) 

https://sinodefence.com/2017/01/14/type-001-aircraft-carrier-liaoning/
https://sinodefence.com/2017/01/14/type-001-aircraft-carrier-liaoning/


60 
 

meluncurkan rudal balistik dengan jangkauan hingga 7.400 km. Kedua komponen 

tersebut akan memberikan PLAN kemampuan nuklir sea-based yang pertama.84 

Selain itu ada juga nuclear-powered attack submarines (SSN) atau kapal 

selam tempur berkekuatan nuklir. Dua generasi kedua SHANG-class (Type-093) 

SSNs sudah dioperasikan dan akan di-ugrade ke kelas generasi ketiga yang 

mampu meningkatkan kemampuan PLAN untuk melakukan berbagai misi mulai 

dari pengawasan sampai pencegatan kapal permukaan dengan torpedo dan rudal 

anti-kapal atau anti-ship cruise missiles (ASCMs).85  

Alutsista lainnya adalah kapal perusak dengan sistem senjata jarak jauh 

seperti DDG Luyang I dan II yang diakuisisi dari Rusia, yang memiliki 

kemampuan udara dan dipersenjatai rudal anti-kapal YJ-83, rudal permukaan-ke-

udara, meriam, mortir anti kapal selam, radar pencarian 3D dan radar MR90 Tipe 

344 yang menyediakan kontrol sistem penembakan. Kemudian pada tahun 2010 

PLAN melanjutkan pengakuisisian 3 jenis DDG modern Luyang I/II (Tipe 

052C/052B) dan kelas Luzhou (Tipe 051C) yang memiki kemampuan anti-udara 

yang paling mumpuni.86 

PLAN juga memodernisasi kekuatan kapal fregatnya, yang paling terbaru 

adalah Jiangkai II atau Tipe 054A yang memiliki meriam ganda 76mm dan 32 

VLS (Vertical Launch System) HHQ-16, torpedo, radar Tipe 382 3D untuk radar 

udara dan permukaan, dan sonar tipe 335 MGK. Sejak tahun 2011 PLAN juga 

mulai menjalankan produksi fregat baru yang disebut sebagai Tipe 056 yang 
                                                           
84 Anthony H. Cordesman, 2014, Chinese Military Modernization and Force Development: 
Chinese and Outside Perspectives, Ibid., hal. 254 
85 Ibid. 
86 Murad Alhalayqah F, Ibid., hal. 98-99 
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dilengkapi sistem senjata dan radar yang lebih canggih untuk menggantikan 

beberapa fregat kelas lama.87 

c. PLA Air Force (PLAAF) 

Angkatan udara menjadi kekuatan utama China untuk melaksanakan 

operasi udara, yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti menjaga ruang 

udara wilayah negara dan kedaulatan teritorial, serta mempertahankan postur 

kestabilan pertahanan udara nasional. Sama seperti PLAN, kekuatan pertahanan 

udara juga menjadi konsentrasi utama operasi pengamanan wilayah-wilayah 

perbatasan China untuk menghindari pelanggaran kawasan udara yang dilakukan 

pihak asing. 

PLAAF memiliki senjata seperti penerbangan, surface-to-air missile dan 

artileri anti pesawat, radar, dan airbone, serta unit-unit khusus lainnya.88 

Modernisasi PLAAF difokuskan pada pengembangan kekuatan baru dengan 

mengganti pesawat-pesawat tempur tua dengan pesawat tempur generasi terbaru 

yang dilengkapi kemampuan C4ISR (command, control, communications, 

computers, intelligence, surveillance, dan reconnaissance). PLAAF juga sedang 

mengupayakan untuk membangun sistem kesenjataan udara handal yang dapat 

memberikan pukulan maksimal. Pembenahan tersebut bertujuan meningkatkan 

efektifitas dan pengembangan kekuatan tempur.89 

                                                           
87 Ibid., hal. 102 
88 Ministry of National Defense the People's Republic of China, The PLA Air Force, 
http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/airforce.htm (diakses tanggal 30/6/2015) 
89 Aldrin Erwinsyah, Op.Cit., hal. 65 

http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/airforce.htm
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PLAAF merupakan angkatan udara yang masih dalam transisi, karena itu 

modernisasi terus dilakukan untuk mengubah struktur kekuatannya, dengan 

pengadaan pesawat-pesawat terbaru yang lebih modern, ditambah dengan 

kemampuan PLAAF untuk melakukan kedua misi defensif dan ofensif. Kedua 

misi tersebut diharapkan dapat meningkatkan utilitas PLAAF ke misi PLA yang 

lebih luas dalam konteks doktrin Perang Lokal. Industri pertahanan China juga 

terus mengembangkan banyak teknologi baru untuk diaplikasikan pada pesawat 

tempur generasi ke-5 yang sedang dirancang China, salah satunya yang paling 

banyak menarik perhatian adalah pesawat jenis siluman atau anti-radar yaitu 

Chengdu J-20 and Shenyang J-31.  

Sama seperti PLAN, jumlah tertinggi pengadaan alutsista adalah pada 

tahun 1990-1995 di masa awal-awal modernisasi militer China, seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel 2.3.1.4 di bawah. Namun armadanya belum terlalu 

banyak.  Mulai tahun 2010 sejak konflik di wilayah Senkaku/Diaoyu memanas, 

barulah PLAAF menambah armadanya untuk menambah jangkauan penjagaan 

wilayahnya, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2015. 
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Tabel 2.3.1.4: Historical Trend PLAAF Numbers by Key Mission Area 1985-201590 

Sejak awal 1990-an, pembelian alutsista dari Rusia dianggap sebagai 

percepatan bagi China untuk membangun sendiri pesawat tempur generasi 

keempat, contohnya adalah akuisisi pesawat Rusia SU-27 dan SU-30, dan 

kerjasama produksi pesawat tempur J-11. Setelah bertahun-tahun, PLAAF 

berhasil memproduksi sendiri pesawat tempur J-10 dan JH-7 yang bahkan sudah 

dioperasikan sejak 2004. Memasuki abad ke 21, PLAAF memperkecil kuantitas 

alutsistanya. Pada tahun 2000 jumlah pasukan taktis, pengebom, dan pesawat 

pendukung PLAAF dan penerbangan angkatan laut mencapai 5.300. Pada awal 
                                                           
90 Anthony H. Cordesman and Steven Colley, Op. Cit., hal. 291 
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2003 divisi operasional udara PLAAF telah berkurang menjadi 29 divisi, dan pada 

tahun 2010 jumlah pasukan kembali menurun hanya menjadi 2.300.91  

Seiring dengan pengurangan dan restrukturisasi tersebut, PLAAF 

menambahkan divisi transportasi tambahan dan satu divisi pesawat khusus, untuk 

mendukung peningkatan kemampuan longrange airlift and airborne early 

warning (AEW). Sehingga, meskipun kuantitasnya semakin kecil, secara kualitas 

PLAAF justru menjadi lebih siap dan memiliki sistem teknologi yang lebih 

canggih.92  Peningkatan kemampuan ofensif PLAAF semakin dibuktikan dengan 

kepemilikan pesawat tempur generasi ketiga dan keempat yang terus bertambah 

jumlahnya, Airbone Early Warning (AEW) atau pesawat peringatan dini yang 

memiliki sistem radar untuk mendeteksi pesawat lain, kapal-kapal tanker pengisi 

bahan bakar, intelligence collection and jamming aircraft, serta sistem rudal anti 

pesawat.93 

d. PLA Second Artillery Corps (PLASAC) 

PLA Second Artillery Corps (PLASAC) atau PLA Second Artillery Force 

adalah pasukan baru selain angkatan darat, udara dan laut, yang mengoperasikan 

sistem persenjataan nuklir China. Pasukan ini merupakan pengembangan 

angkatan bersenjata yang telah direncanakan sejak tahun 1996 oleh China dan 

                                                           
91 Richard P. Hallion, 2012, Roger Cliff, dan Phillip C. Saunders, The Chinese Air Force: Evolving 
Concepts, Roles, and Capabilites, Center for the Study of Chinese Military Affairs, Institute for 
National Strategic Studies, U.S. National Defense University: Washington D.C. 
http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-air-force.pdf, hal. 79 (diakses 
tanggal 03/01/2017)  
92 Ibid. hal. 79-80 
93 Ibid. 

http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-air-force.pdf
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diprioritaskan pada modernisasi peralatan yang berbasis senjata nuklir.94 

Bertanggung jawab untuk membentengi serangan senjata nuklir dari negara-

negara terhadap Cina, dan untuk melakukan serangan balik nuklir dan serangan 

presisi menggunakan rudal konvensional.  

PLASAC mengikuti prinsip dalam kebijakan China yaitu strategi nuklir 

hanya sebagai pertahanan diri dan misi fundamental untuk perlindungan China 

dari serangan nuklir negara lain. Dalam masa damai senjata rudal nuklir tidak 

ditujukan untuk negara manapun, tapi jika China berada di bawah ancaman nuklir 

maka PLASAC akan disiagakan untuk melakukan serangan balasan. PLASAC 

dipersenjatai rudal strategis, rudal konvensional, dan unit-unit khusus lainnya.95 

Pada tahun 2007-2008 PLASAC memperkenalkan ground-launched land-

attack cruise missile atau rudal jelajah-serangan darat yang diluncurkan dari darat 

dengan jarak jangkauan 932 mil, yaitu CJ-10 yang persediaannya mencapai 

jumlah 200 hingga 500 rudal. Tahun 2008 untuk pertama kalinya PLASAC 

menurunkan Theater-Range Ballistic Missiles (TBM) atau rudal yang 

jangkauannya 621 mil sampai 3.418 mil, yaitu DF-21C yang jangkaunnya 

mencapai 1.087 mil, cukup untuk menargetkan pasukan AS di Jepang dan Korea 

Selatan. Di tahun 2010 China mengerahkan rudal balistik antikapal pertama di 

dunia yang jangkauannya lebih dari 932 mil, yaitu DF-21D yang dipersenjatai 

                                                           
94 Risco Valentino (09260072), 2014, Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap Peningkatan 
Aliansi Jepang dan Amerika Serikat, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UMM 
95 Ministry of  National Defense the People's Republic of China, The Second Artillery Force of the 
PLA, http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/second.htm (diakses tanggal 30/6/2015) 

http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/second.htm
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dengan hulu ledak yang bisa bermanuver. Kemampuan tersebut dinilai dapat 

mengancam kapal indus Angkatan Laut AS yang beroperasi di Timur Taiwan.96 

Tabel 2.3.1.5 di bawah menggambarkan klasifikasi persenjataan PLASAC 

yang sudah diperbarui pada tahun 2009. Dengan estimasi jumlah persenjataan 

rudal balistik jarak pendek sebanyak 1,050-1,175 yang terdiri dari seri rudal DF-

11 (CSS-7) dan (CSS-6) DF-15. Seri lain yang dimiliki China dan akan terus 

dikembangkan adalah rudal balistik dengan kemampuan anti-radiation missiles, 

land-attack cruise missile, air-launched cruise missiles, rudal jarak jauh seperti 

seri DH-10, dan juga seri HARPY yang merupakan drone penyerang.97 

 
Tabel 2.3.1.5: Persenjataan Rudal Balistik, Rudal Jelajah, dan Anti Radiasi PLA98 

Selama 20 tahun terakhir PLASAC telah meningkatkan skala 

kemampuannya dari yang semula hanya pengoperasian penangkal nuklir kecil, 

berkembang menjadi pengembangan dan produksi rudal balistik yang lebih 

                                                           
96 Anthony H. Cordesman dan Joseph Kendall, 2016, The PLA Rocket Force: Evolving Beyond the 
Second Artillery Corps (SAC) and Nuclear Dimension, CSIS (Center for Strategic & International 
Studies, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/161013_China_Missile_Forces_AHC.pdf, hal. 12 (diakses tanggal 04/01/2017) 
97 Dr. Eric C. Anderson and Jeffrey G. Engstrom, 2009, Capabilities of the Chinese People’s 
Liberation Army to Carry Out Military Action in the Event of a Regional Military Conflict, 
Science Applications International Corporation, United States Department of Defense, hal. 37, 
http://www.uscc.gov/Research/capabilities-chinese-people%E2%80%99s-liberation-army-carry-
out-military-action-event-regional (diakses tanggal 04/4/2016) 
98 Ibid. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161013_China_Missile_Forces_AHC.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161013_China_Missile_Forces_AHC.pdf
http://www.uscc.gov/Research/capabilities-chinese-people%E2%80%99s-liberation-army-carry-out-military-action-event-regional
http://www.uscc.gov/Research/capabilities-chinese-people%E2%80%99s-liberation-army-carry-out-military-action-event-regional
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canggih dan rudal jelajah (cruise missiles) yang tampaknya terus berkembang. 

Pada tahun 2010 China mengoperasikan rudal-jarak pendek yang paling besar dan 

mematikan di dunia, lalu menerjunkan rudal-anti pesawat paling pertama di dunia. 

Kemudian tahun 2012 China mulai mengerahkan rudal jarak jauh pertamanya 

yaitu rudal jelajah untuk serangan darat yang diluncurkan dari pesawat tempur, 

dan secara luas mengerahkan rudal-anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari 

kapal selam.99 

Pada 3 September 2015 China menyelenggarakan parade militer besar-

besaran untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II dimana China 

mengalami penjajahan oleh Jepang. Parade tersebut dipersiapkan dengan matang 

dengan melibatkan seluruh lapisan PLA, PLAGF, PLAN, PLAAF, PLASAC, 

termasuk seluruh personel dan alutsistanya. Bahkan para petinggi PLA terdiri dari 

56 Jenderal ikut berpartisipasi aktif dalam parade tersebut dan memimpin 

langsung defile pasukan masing-masing.100  

 
Gambar 2.3.1.1: Defile truk rudal balistik jarak jauh DF-31A di Tiananmen Square101 

                                                           
99 Anthony H. Cordesman dan Joseph Kendall, Ibid. 
100 Zheng Wang, How Foreign Analysis of China's Military Parade Missed the Point, The 
Diplomat,http://thediplomat.com/2015/09/how-foreign-analysis-of-chinas-military-parade-missed-
the-point/ (diakses tanggal 05/4/2016) 
101 Edward Wong and Jane Perlez, Troops, Armored Vehicles, Then a New Missile, The New York 
Times, http://www.nytimes.com/live/china-military-parade/ (diakses tanggal 05/4/2016) 

http://thediplomat.com/2015/09/how-foreign-analysis-of-chinas-military-parade-missed-the-point/
http://thediplomat.com/2015/09/how-foreign-analysis-of-chinas-military-parade-missed-the-point/
http://www.nytimes.com/live/china-military-parade/
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Gambar 2.3.1.2: Peringatan 70 tahun berakhirnya PD II102 

Melalui parade tersebut China juga ingin memperlihatkan hasil program 

modernisasi militer yang telah dikerjakan selama beberapa dekade terakhir pada 

seluruh masyarakat China dan juga dunia internasional, karena itulah beberapa 

pemimpin negara sahabat juga diundang untuk menghadiri parade tersebut. Pada 

momentum tersebut China juga sekaligus mengumumkan pengurangan jumlah 

personelnya, yang dalam artian lain kualitas PLA sudah jauh ditingkatkan, karena 

dalam sistem yang baru PLA lebih menekankan pada peningkatan kualitas 

personel daripada kuantitasnya.  

 
Gambar 2.3.1.3: Defile Pasukan103 

                                                           
102 China Military Parade Commemorates WW2 Victory Over Japan, BBC News, 
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34125418 (diakses tanggal 05/4/2016) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34125418
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2.3.1.2. Industri Militer China 

Beberapa faktor menunjukkan bahwa China punya kemampuan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan militernya menjadi lebih maju dan modern, 

khususnya karena kuatnya pertumbuhan ekonomi dan aggaran militer yang terus 

ditingkatkan. Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi China tidak hanya 

mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tapi juga mengalami perubahan. 

Besarnya arus FDI, seperti impor besar-besaran mesin dan peralatan modern, dan 

peningkatan SDM yang drastis karena perbaikan sistem pendidikan China dan 

sumbangsih mahasiswa-mahasiswa China yang belajar di luar negeri, memberikan 

kontribusi pada terciptanya sejumlah sektor industri modern, terutama di bidang 

teknologi informasi. Beberapa cabang industri China juga sudah mulai 

mengembangkan sarana teknologi untuk menghasilkan persenjataan modern, 

termasuk memproduksi komponen kunci untuk teknologi militer modern, 

terutama penerbangan, kedirgantaraan, dan C4ISR.104 

Pada awal diupayakannya modernisasi militer dan doktrin RMA, untuk 

mengejar ketertinggalan di bidang teknologi militer China harus membeli 

teknologi canggih dari negara lain. Namun hal tersebut terkendala oleh embargo 

teknologi pertahanan yang dilakukan AS dan negara-negara Eropa eksportir 

senjata karena Tragedi Tiananmen tahun 1989 yang menuding PLA melakukan 

kejahatan HAM. Pada saat itu pilihan satu-satunya bagi China adalah 

                                                                                                                                                               
103 Javier Hernandez and Chris Buckley, Analysts Say Chinese Troop Cut Unlikely to Ease 
Regional Fears, http://www.nytimes.com/live/china-military-parade/ (diakses tanggal 05/4/2016) 
104 Keith Crane, Op. Cit., hal. 2  

http://www.nytimes.com/live/china-military-parade/
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menggantungkan diri pada pasokan bantuan teknologi militer dan alutsista dari 

Uni Soviet.  

China sebenarnya sejak lama sudah memiliki beberapa perusahaan 

pertahanan sendiri seperti Chengdu Aircraft Industry Corp., Changhe Aircraft 

Industry Corp., China Nanchang Aircraft Manufacturing Corp., dan Shenyang 

Aircraft Corp. Pada awalnya perusahaan-perusahaan tersebut hanya berperan 

sebagai perusahaan pemegang lisensi dari Uni Soviet untuk merakit pesawat 

tempur, merakit rudal, misil, dan senapan buatan Uni Soviet. China kemudian 

dipercaya untuk merakit pesawat-pesawat canggih dan diperbolehkan untuk 

menjualnya di bawah ijin Uni Soviet. Selanjutnya, China mulai dipercaya dan 

dibebaskan untuk melakukan pengembangan sendiri terhadap teknologi-teknologi 

alutsista tersebut yang beberapa diantaranya sukses mengungguli rancangan 

aslinya.105 Proses alih teknologi tersebut dimanfaatkan China untuk mempelajari 

banyak teknologi dan inovasi-inovasi yang berguna bagi dasar pengembangan 

militernya sendiri.  

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi titik balik awal kemajuan 

militer China. Akibat pecahnya Uni Soviet, banyak ilmuwan, insinyur dan teknisi 

Uni Soviet, yang dulunya dikirim sebagai bentuk bantuan Uni Soviet dalam 

pengembangan militer China, memilih mencari penghidupan baru dengan bekerja 

di kompleks industri militer China. Sementara itu, Rusia sebagai negara baru 

tengah berjuang untuk bertahan hidup, hingga akhirnya Rusia bersedia menjual 

                                                           
105 Industri Pertahanan Cina, Dari Senapan Hingga Pesawat Tempur, Intelijen.co.id, 
http://www.intelijen.co.id/industri-pertahanan-cina-dari-senapan-hingga-pesawat-tempur/ (diakses 
tanggal 30/6/2015) 

http://www.intelijen.co.id/industri-pertahanan-cina-dari-senapan-hingga-pesawat-tempur/
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pesawat modern dan teknologinya ke China. Perekonomian China yang sudah 

mumpuni ketika itu mampu mengimpor semua yang terbaik yang ditawarkan 

Rusia.106 

Setelah lebih dari dua dekade mengeluarkan dana besar-besaran untuk 

merombak total militernya, China melihat bahwa kemampuan PLA di bidang 

teknologi militer sudah mumpuni untuk dapat membangun industri militer sendiri, 

tujuannya adalah membebaskan China dari ketergantungan pasokan alutsista dan 

teknologi militer dari negara lain. Hal tersebut menjadi pilihan tepat bagi China, 

karena selain untuk menutup besarnya anggaran pertahanan, dengan ekspor 

alutsista yang dijalankan industrinya sendiri dapat sekaligus memberikan 

keuntungan finansial. 

China sangat memperhatikan inovasi teknologi militernya, meskipun pada 

awalnya hanya melakukan inovasi terhadap teknologi-teknologi bekas pasokan 

Uni Soviet dan beberapa yang pernah dibeli dari Rusia, tapi kemudian China 

berhasil melakukan pengembangan sendiri dan menciptakan beberapa teknologi 

persenjataan baru yang lebih canggih. China membangun kompleks industri 

militer sendiri dengan melibatkan pihak swasta dalam bidang pendanaan dan 

pengembangan riset-teknologi.107 China berusaha mendorong investasi swasta dan 

                                                           
106 Efran Syah, China, Kekuatan di Dunia, Artileri.org, http://www.artileri.org/2013/01/china-
kekuatan-udara-baru-di-dunia.html (diakses tanggal 30/6/2015) 
107 Vidia Indria Wati, Kebijakan Modernisasi Militer China Era Hu Jintao (2003-2012), FISIP HI 
UGM, 2013, 
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, hal. 3, (diakses 
tanggal 21/11/2014) 

http://www.artileri.org/2013/01/china-kekuatan-udara-baru-di-dunia.html
http://www.artileri.org/2013/01/china-kekuatan-udara-baru-di-dunia.html
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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menarik kontraktor-kontraktor terkemuka di bidang pertahanan yang tidak hanya 

berasal dari dalam negeri tapi juga luar negeri.  

Berdasarkan hasil penelitian dari RAND Corporation, kemajuan terbaru 

dalam modernisasi industri pertahanan China bisa dijelaskan melalui empat faktor 

yang saling berhubungan:  

1. Pertama, pemerintah secara konsisten telah mengalokasikan anggaran yang 

lebih besar untuk akuisisi senjata. Dari 1990 sampai 2003 alokasi untuk 

pembelian peralatan militer sendiri naik dari 16.3% menjadi 34%, dan 

menurut kalkulasi resmi China jumlah dana tersebut tumbuh sebesar 

153%, lebih banyak dari kategori-kategori lain yang ada dalam daftar 

anggaran pertahanannya. Pertumbuhan tersebut membantu China untuk 

terus mengikuti sistem-sistem baru yang sesuai perkembangan tren militer 

internasional, tapi juga harus diimbangi dengan konsistensi China dalam 

meningkatkan kemampuan R&D dan produksi dalam negerinya.  

2. Kedua, secara bertahap pengembangan dan komersialisasi beberapa 

perusahaan pertahanan selama periode transisi ekonomi China dalam 

kurun 25 tahun terakhir telah membantu mereka meningkatkan kualitas 

penelitian, pengembangan, dan kemampuan produksi. Operasi bisnis 

komersil yang kuat dan rasional dari perusahaan-perusahaan tersebut 

bermanfaat pada efektifitas peningkatan R&D dan kemampuan produksi 

melalui kemitraan dan persaingan dengan perusahaan-perusahaan luar 

negeri. 
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3. Ketiga, industri pertahanan dalam dekade terakhir telah memiliki akses 

terbatas untuk sejumlah bantuan teknis dari Rusia dan Israel. Bentuk 

bantuan tersebut antara lain berupa upaya beberapa sektor pertahanan 

untuk sistem copy-produce weapon, untuk diintegrasikan dengan produk-

produk China, dan untuk meningkatkan keahlian teknis personel-personel 

yang terlibat dalam produksi pertahanan. 

4. Keempat, China mulai mengadopsi serangkaian kebijakan baru untuk 

merubah struktur dan operasi sistem pengadaan senjata dan untuk 

mereformasi operasi perusahaan pertahanan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengatur perubahan institusional dalam pengelolaan industri pertahanan 

China. Secara khusus, para pemimpin China bertujuan untuk 

mengaplikasikan sistem “Four Mechanisms” (sige jizhi) ke dalam sistem 

industri pertahanan China yang meliputi prinsip-prinsip “competition, 

evaluation, supervision and encouragement”.108 

Hasil dari upaya China dalam mengelola industri militernya terlihat dari 

data SIPRI109 yang menunjukkan pada tahun 2013 China masuk urutan kelima 

sebagai negara eksportir senjata konvensional terbesar di dunia (sebelumnya 

posisi ini ditempati Inggris).110 Volume ekspor senjata konvensional Cina naik 

                                                           
108 Evan S. Medeiros, et all., A New Direction for China’s Defense Industry, RAND, Santa 
Monica, CA, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG334.pdf, 
hal. xvii, (diakses tanggal 06/4/2016) 
109 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) adalah lembaga riset bidang senjata 
yang berbasis di Swedia 
110 Kelima pemasok terbesar senjata konvensional selama periode lima tahun 2008-12 adalah: 
Amerika Serikat (30%), Rusia (26%), Jerman (7%), Perancis (6%) dan Cina (5%). Secara 
keseluruhan, volume transfer senjata internasional konvensional utama mengalami pertumbuhan 
sebesar 17% antara 2003-2007 dan 2008-2012). Sumber: Menggeliatnya Kekuatan Militer China, 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG334.pdf
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sebesar 162% antara 2003-2007 dan 2008-2012, sementara pangsa pasar ekspor 

senjatanya meningkat dari 2% menjadi 5%. Salah satu faktor utamanya naiknya 

ekspor China adalah pembelian senjata dalam skala besar oleh Pakistan.111 

Jika ekonomi China bisa terus berkembang selama beberapa dekade 

mendatang, maka produsen peralatan militer dan senjata akan memiliki akses 

untuk memproduksi sendiri komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam 

negeri untuk membangun peralatan dan sistem militer yang dibutuhkan China 

dalam menyetarakan kemampuan militernya dengan negara-negara maju lainnya. 

 

2.4. Tujuan Modernisasi Militer China 

China sejak awal telah menerapkan kebijakan pertahanan nasional yang 

bersifat defensif. Perlindungan kedaulatan nasional, keamanan, integritas 

teritorial, pengamanan kepentingan pembangunan nasional, dan kepentingan 

masyarakatnya sangat diprioritaskan. Upaya untuk membangun pertahanan 

nasional tersebut didukung dengan pasukan militer yang kuat dan kompatibel 

dengan kepentingan keamanan dan pembangunan nasional.112 Sebagai negara 

berkembang yang besar, China masih menghadapi ancaman keamanan yang 

kompleks, baik berupa ancaman tradisional maupun non-tradisional. Berbagai isu 

yang menjadi perhatian China karena dianggap dapat mengganggu stabilitas 

                                                                                                                                                               
TEMPO.CO - dunia, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/118468105/Menggeliatnya-
Kekuatan-Militer-Cina (diakses tanggal 21/02/2014) 
111 Abdul Manan, Cina Masuk Lima Besar Negara Eksportir Senjata, TEMPO.CO - dunia, 
http://dunia.tempo.co/read/news/2013/03/18/118467733/cina-masuk-lima-besar-negara-eksportir-
senjata (diakses tanggal 21/02/2014) 
112 Ministry of National Defense the People's Republic of China, Defense of Policy, 
http://eng.mod.gov.cn/Database/DefensePolicy/index.htm# (diakses tanggal 30/06/2015) 

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/118468105/Menggeliatnya-Kekuatan-Militer-Cina
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/118468105/Menggeliatnya-Kekuatan-Militer-Cina
http://dunia.tempo.co/read/news/2013/03/18/118467733/cina-masuk-lima-besar-negara-eksportir-senjata
http://dunia.tempo.co/read/news/2013/03/18/118467733/cina-masuk-lima-besar-negara-eksportir-senjata
http://eng.mod.gov.cn/Database/DefensePolicy/index.htm
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keamanannya diantaranya adalah perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia 

Timur, kasus-kasus persengketaan wilayah dengan negara-negara tetangga, kasus 

pelepasan diri Taiwan yang memicu banyak gerakan separatis yang menentang 

China, dan strategi “rebalancing” Amerika Serikat di Asia Pasifik dengan 

menempatkan pasukannya dan memperkuat aliansi militer di wilayah tersebut.113  

Sejak Perang Teluk pada tahun 1991, para pemimpin PLA telah menyadari 

kemampuan militer China pada saat itu jauh tertinggal dari negara-negara lain di 

dunia seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang sudah terlebih dulu 

memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan peralatan-peralatan dan teknologi 

yang canggih. Modernisasi militer kemudian diupayakan China untuk mengejar 

ketertinggalan tersebut dengan menyesuaikan pada perubahan-perubahan 

lingkungan strategis dan tren militer dunia yang semakin berorientasi pada 

pengembangan persenjataan yang dibekali teknologi canggih.  

Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut memaksa China 

merevisi pedoman strategis militer pertahanan aktifnya. Di tahun 1993, Jiang 

Zemin, sekretaris umum Partai Komunis China (CCP) dan ketua Komisi Militer 

Pusat (CMC), sempat mengumumkan pedoman militer strategis nasional baru 

yang kemudian menjadi tolak ukur periode modernisasi militer China yang 

terfokus dan berkelanjutan hingga saat ini. Di dalam pedoman strategis tersebut 

salah satunya berisi tujuan untuk memenangkan local war melalui kecanggihan 

                                                           
113 Pertumbuhan China yang sangat pesat membuat Amerika Serikat khawatir pengaruhnya di 
kawasan Asia Pasifik tersaingi, sehingga AS mengirimkan pasukannya dan memperkuat pengaruh 
militernya untuk membendung adanya kemungkinan China muncul sebagai kekuatan hegemoni 
baru di wilayah tersebut. 
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teknologi modern, ini menjadi titik dasar dalam membuat persiapan untuk 

perjuangan militer/Preparation for military struggle (PMS).114 

Peningkatan kemampuan militer dapat mendukung sejumlah tujuan 

keamanan nasional, seperti mempertahankan wilayah China, kedaulatan, dan 

integritas territorial; mencegah kemerdekaan Taiwan; memperkuat klaim 

territorial China; mempertahankan nuclear deterrence; membantu partai komunis 

China (CCP) tetap berkuasa; dan yang paling utama adalah untuk memastikan 

lingkungan keamanan regional yang stabil untuk program-program 

pengembangan China.115 Modernisasi militer juga diharapkan dapat meningkatkan 

prestise dan bargaining position China di lingkungan politik internasional.  

China melalui laporan-laporan dalam Buku Putih Pertahanannya yang 

selalu dipublikasikan secara berkala menegaskan bahwa tujuan modernisasi 

militernya adalah bersifat defensif, untuk tujuan melindungi diri sendiri dari 

faktor-faktor pemicu ancaman eksternal maupun internal yang dihadapinya. Hal 

ini pernah disampaikan oleh Presiden China, Hu Jintao, pada kongres Partai 

Komunis China ke-17 Oktober 2007 di Beijing, yang menyatakan bahwa 

meskipun China melakukan pembangunan dan modernisasi militer, tetapi peranan 

angkatan bersenjatanya (People’s Liberation Army) masih terbatas pada kapasitas 

                                                           
114 Ministry of National Defense the People's Republic of China, China’s White Paper Defense: 
1995, http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2004-12/28/content_4002697.htm (diakses 
tanggal 30/06/2015) 
115 Philip C. Saunders, Op. Cit. 

http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2004-12/28/content_4002697.htm
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pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan dan integritas 

teritorial.116 

Begitu pula yang tertera dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2009 tentang 

Pertahanan Nasional, dicantumkan bahwa misi angkatan bersenjata China adalah 

untuk "menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan pembangunan, menggunakan 

reformasi dan inovasi sebagai pendorong kekuatan fundamental, dan 

meningkatkan modernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata".117 

Keberhasilan modernisasi militer China tergantung pada kemampuannya untuk 

menggunakan kekuatan militer dalam mencapai tujuan politik dan strategis, 

namun diimbangi dengan upaya serius untuk menghindari atau membatasi 

penggunaan kekuatan tersebut untuk aktifitas ofensif yang dapat memicu konflik. 

 

                                                           
116 “Hu Jintao’s Speech to the 17th Party Congress” 
http://english.cri.cn/4026/2007/10/16/191/@284354.htm, dalam Simela Victor Muhammad, Op. 
Cit., hal. 7 
117 Paulette Freese, 2009, China - The Rising Dragon: How Should The U.S. Respond?, U.S. Army 
War College, Philadelphia, hal.8, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a500530.pdf(diakses 
tanggal 12/2/2014) 

http://english.cri.cn/4026/2007/10/16/191/@284354.htm
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a500530.pdf

