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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sungai Mekong atau disebut dengan sungai Lancang Jiang oleh Tiongkok, 

merupakan sungai yang terpanjang urutan ke-12 di dunia dan ke-7 di Asia.1 Sungai 

tersebut merupakan jantung kehidupan bagi enam negara yang dialirinya. Mata air 

sungai Mekong berasal dari pegunungan di Tibet kemudian mengalir menuju 

Tiongkok, Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam.2 Sungai Mekong di 

bagi menjadi dua bagian yaitu wilayah hulu dan hilir karena membentang sangat 

panjang.  

Bermula dari dataran tinggi Qinghai di wilayah Tibet yang mengalir sejauh 

4000 km hingga bermuara di Laut Tiongkok Selatan.3 Wilayah hulu dari sungai ini 

disebut dengan istilah Upper Basin (lembah atas) dimana wilayah yang tercakup 

didalamnya adalah Tiongkok dan Myanmar.4 Sedangkan bagian hilir dari sungai 

Mekong disebut dengan Lower Mekong Basin (lembah bawah) yang mengaliri 

Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.5 

                                                           
1Mekong River Facts, Research Program on Water, Land, and Ecosystems, diakses dalam 

https://wle-mekong.cgiar.org/mekong-river-facts/ (19/10/2017, 13.12 WIB). 
2 The Lower Mekong Dams: A Transboundary Water Crisis, International Rivers, diakses dalam 

https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-

crisis-7900 (19/10/2017, 13.29 WIB). 
3 Mario Ritter, China-led Groups Wants More Development on Mekong River, Voice of America, 

diakses dalam https://learningenglish.voanews.com/a/china-led-group-wants-more-development-

on-mekong-river/4205103.html (22/03/2018), 09.50 WIB. 
4 Mekong Basin, Mekong Flows, diakses dalam http://mekongriver.info/mekong-basin (19/10/2017, 

13.43 WIB). 
5 Ibid. 

https://wle-mekong.cgiar.org/mekong-river-facts/
https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-crisis-7900
https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-crisis-7900
https://learningenglish.voanews.com/a/china-led-group-wants-more-development-on-mekong-river/4205103.html
https://learningenglish.voanews.com/a/china-led-group-wants-more-development-on-mekong-river/4205103.html
http://mekongriver.info/mekong-basin
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Sungai Mekong mempunyai potensi yang sangat besar jika dimanfaatkan 

dengan baik oleh negara-negara yang dilalui sungai tersebut. Salah satu sumber 

daya terbesar yang dapat dimanfaatkan adalah air sungai. Debit air yang dihasilkan 

rata-rata mencapai 13.000 m3/tahun.6 Debit air yang besar, dapat dimanfaatkan 

sebagai hydropower atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) oleh negara-negara 

yang dialiri sungai Mekong.  

Jumlah tenaga listrik yang dapat dihasilkan dari debit air sungai Mekong yaitu 

sekitar 23.000 MW (megawatt) di kawasan Upper Basin, dan 30.000 MW 

dikawasan Lower Basin.7 Selain itu, sungai Mekong juga dijadikan sebagai sumber 

mata pencaharian masyarakat kawasan hilir. Negara-negara di kawasan hilir, 

memanfaatkan sungai Mekong untuk menangkap ikan, irigasi sawah, sebagai jalur 

transportasi dan kekayaan mineral dapat diambil dari dalam sungai tersebut.8  

Sungai Mekong juga disebut sebagai transboundary river dikarenakan tidak 

hanya mengaliri satu negara saja. Setiap negara tepi sungai (riparian) Mekong tidak 

diperkenankan untuk mengeksploitasi potensi yang ada secara berlebihan, karena 

harus berbagi dengan negara-negara lainnya.9 Maka dari itu, diperlukan sebuah 

wadah atau kerja sama di kawasan Indochina untuk mengatur pemanfaatan sungai 

Mekong agar tidak menimbulkan konflik antar negara riparian. Tahun 1995, empat 

                                                           
6 Mekong River Basin, Aquastat, diakses dalam 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/mekong-CP_eng.pdf (24/10/2017, 13.17 

WIB). 
7 Hydropower, Mekong Flows, diakses dalam http://mekongriver.info/hydropower (24/10/2017, 

13.32 WIB). 
8 Natural Resources, Mekong River Commission for Sustainable Development, diakses dalam 

http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/natural-resources/ (24/10/2017, 13.47 WIB). 
9 The lower Mekong Dams: A Transboundary Water Crisis, International Rivers, diakses dalam 

https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-

crisis-7900 (11/04/2018, 11.07 WIB). 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/mekong-CP_eng.pdf
http://mekongriver.info/hydropower
http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/natural-resources/
https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-crisis-7900
https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-a-transboundary-water-crisis-7900
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negara hilir sungai Mekong telah membentuk organisasi pemanfaatan sungai 

Mekong secara berkelanjutan yang disebut dengan Mekong River Commission 

(MRC).10 Namun, Tiongkok dan Myanmar tidak tergabung ke dalam kerja sama 

tersebut dan hanya sebagai rekan dialog dari MRC.11 

Tiongkok yang terletak di wilayah hulu dan sebagai rising power country, 

menginisiasi sebuah kerja sama dengan lima negara Indochina. Kerja sama tersebut 

adalah Lancang Mekong Cooperation (LMC) yang resmi terbentuk pada tahun 

2015 di Beijing.12 Sejak dua tahun setelah pembentukannya, LMC telah menggelar 

beberapa pertemuan untuk membentuk mekanisme kerja sama. Kemudian pada 

tahun 2018, telah mengagendakan Five Year Plan of Action (2018-2022) sebagai 

kerangka kerja sama antar negara anggotanya.13  

Kerja sama LMC yang diinisiasi oleh Tiongkok, menunjang kebijakan luar 

negeri Tiongkok mengenai “Going out Strategy” yang dicetuskan sejak tahun 1999 

untuk melakukan investasi besar-besaran di luar negaranya.14 Selain itu, Tiongkok 

juga bertujuan untuk mengimplementasikan tujuannya mengenai One Belt, One 

                                                           
10 About MRC, Mekong River Commission for Sustainable Development, diakses dalam 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/ (20/04/2018, 18.01 WIB). 
11 Ibid. 
12 Catherine Wong, Is Mekong River Set to Become the New South China Sea for Regional Disputes, 

South China Morning Post, diakses dalam http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-

defence/article/2126528/mekong-river-set-become-new-south-china-sea-regional (22/03/2018, 

10.26 WIB). 
13 Five-Year Plan of Action on Lancang-Mekong Cooperation (2018-2011), China Daily, diakses 

dalam http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/11/WS5a56cd04a3102e5b17374295.html 

(11/04/2018, 13.2 WIB). 
14 Stephanie Jensen-Cromier, Reflections on Chinese Companies’ Global Investments in 

Hydropower Sector Between 2006-2017, International Rivers, diakses dalam 

https://www.internationalrivers.org/blogs/435/reflections-on-chinese-companies%E2%80%99-

global-investments-in-the-hydropower-sector-between-2006 (11/04/2018, 18.23 WIB). 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2126528/mekong-river-set-become-new-south-china-sea-regional
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2126528/mekong-river-set-become-new-south-china-sea-regional
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/11/WS5a56cd04a3102e5b17374295.html
https://www.internationalrivers.org/blogs/435/reflections-on-chinese-companies%E2%80%99-global-investments-in-the-hydropower-sector-between-2006
https://www.internationalrivers.org/blogs/435/reflections-on-chinese-companies%E2%80%99-global-investments-in-the-hydropower-sector-between-2006
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Road initiative dan diawali dari Asia Tenggara dengan alasan kedekatan geografis 

serta hubungan sosial yang telah terjalin kuat.15 

 Tujuan utama dari kerja sama LMC yang diketuai oleh Tiongkok adalah untuk 

membangun kerja sama yang saling menguntungkan diantara negara anggotanya. 

Kemudian untuk memperkuat hubungan multilateral antara Tiongkok dengan 

negara-negara kawasan Indochina. Selain itu tujuan lainnya adalah mencakup 

peningkatan kesejahteraan negara anggotanya, dengan meminimalisir kemiskinan, 

perdagangan dan ekonomi lintas batas, pemanfaatan sumber daya air, dan 

sebagainya. Namun, penelitian ini fokus pada analisa kerja sama LMC yang 

diinisiasi oleh Tiongkok dalam pemanfaatan sumber daya air yang ada di sungai 

Mekong dengan menggunakan teori non-western. 

Kerjasama LMC yang dicetuskan oleh Tiongkok, berbeda dengan kerjasama 

MRC yang digagas oleh negara hilir sungai Mekong. Negara inisiator menjadi 

pembeda utama dari kedua kerjasama tersebut. Selain itu, cakupan kerjasama LMC 

lebih luas daripada MRC. MRC hanya fokus pada kerja sama pemanfaatan sungai 

secara berkelanjutan dan lebih berkonsentrasi pada bidang lingkungan. Sedangkan 

kerjasama LMC mencakup berbagai bidang kerja sama yang telah disebutkan 

sebelumnya. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada keanggotaan kerjasama 

antara LMC dan MRC.  

Anggota kerjasama dari MRC hanya mencakup Thailand, Vietnam, Kamboja, 

dan Laos meninggalkan Myanmar dan Tiongkok. Berbeda dengan LMC yang 

                                                           
15 The Lancang-Mekong Cooperation Framework: China’s Real Motivation, Mekong Eye, diakses 

dalam https://www.mekongeye.com/2017/10/11/the-lancang-mekong-cooperation-framework-

chinas-real-motivation/ (20/04/2018, 18.16 WIB). 

https://www.mekongeye.com/2017/10/11/the-lancang-mekong-cooperation-framework-chinas-real-motivation/
https://www.mekongeye.com/2017/10/11/the-lancang-mekong-cooperation-framework-chinas-real-motivation/
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mengajak seluruh negara yang dialiri oleh sungai Mekong untuk tergabung dalam 

kerja sama tersebut. Perbedaan lain yang mendasar adalah terkait dengan sumber 

keuangan yang menyokong jalannya kerja sama. Donor keuangan LMC murni dari 

Tiongkok. Sedangkan MRC didanai oleh United Nation Development Program 

(UNDP). 

Fokus penelitian ini adalah mencari tahu apakah kerja sama LMC yang dibentuk 

Tiongkok akan menjadikannya sebagai kekuatan tunggal di kawasan Mekong. 

Sebagai negara rising power, Tiongkok secara independen yang mendanai segala 

kegiatan yang ada di LMC. Selain itu dibantu oleh lembaga keuangan lainnya yang 

juga dibawah naungan Tiongkok seperti Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB), the Silk Road Fund, dan Asian Development Bank (ADB).16  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dengan 

isu ini karena Tiongkok sebagai negara new emerging power, terlihat melakukan 

upaya untuk mendominasi kekuatan dan menciptakan ketergantungan di regional 

Indochina melalui kerja sama yang dibentuknya yaitu LMC. Penulis akan 

menganalisa kerja sama LMC apakah murni sebuah kerja sama yang saling 

menguntungkan dengan menggunakan Chinese Ancient Thought in International 

Relations. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Analisa Kerja Sama 

Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Tiongkok Dengan Negara-negara 

Kawasan Indochina Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air di Sungai 

Mekong” atas ketertarikan penulis dengan masalah tersebut untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian skripsi.  

                                                           
16 China Daily, Loc. Cit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjelaskan mengenai perilaku 

Tiongkok dalam menginisiasi sebuah kerja sama, maka rumusan masalah yang 

diajukan oleh penulis adalah Mengapa Tiongkok melakukan kerja sama Lancang-

Mekong Cooperation (LMC) dengan negara-negara kawasan Indochina dalam 

pemanfaatan sumber daya air di sungai Mekong?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisa kerja sama Lancang-Mekong Cooperation (LMC) 

Tiongkok dengan negara-negara kawasan Indochina. 

b. Untuk melihat perspektif Tiongkok dan negara-negara Indochina 

mengenai potensi sungai Mekong. 

c. Untuk mengetahui kepentingan ekonomi dan politik Tiongkok dari 

sumber daya air di sungai Mekong. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Adapun manfaat akademis dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah untuk membantu memperluas kajian dalam 

ruang lingkup studi Ilmu Hubungan Internasional yang berfokus 

pada kajian mengenai sungai Mekong yang dianalisa dengan 

menggunakan perspektif non-barat. Selain itu, manfaat dari 
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penelitian ini adalah mampu menerapkan teori dan konsep yang 

telah dipelajari dan digunakan sebagai alat analisa dalam melihat 

suatu isu-isu hubungan internasional.  

b. Manfaat Praktis 

Selain mempunyai manfaat akademis, penelitian ini juga 

memiliki manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah untuk membuka jendela berpikir 

serta menambah ilmu pengetahuan para akademisi dalam bidang 

ilmu sosial dan ilmu politik khususnya jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional dalam memahami isu-isu yang terjadi dalam lingkup 

internasional seperti isu pemanfaatan sungai lintas kawasan yaitu 

sungai Mekong. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu penting untuk dijabarkan karena dapat dijadikan sebagai 

pondasi atau kerangka berpikir penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Sebagian orang di kampus maupun instansi lain, telah menerbitkan jurnal, buku, 

maupun skripsi yang bertopik mengenai Tiongkok dan sungai Mekong. Maka dari 

itu, berikut ini dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan 

dan sangat mirip dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan dan sebagai pendukung penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

Penelitian pertama yang dapat dijadikan dan pendukung dari penelitian ini 

adalah sebuah jurnal yang berjudul “China’s Performance in International Resource 
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Politics: Lessons from the Mekong” yang ditulis oleh Timo Menniken. Penelitian 

tersebut membahas mengenai water policy di Tiongkok, kemudian kebijakan 

pembangunan dam, rezim Tiongkok mengenai air lintas batas, dan ambisi serta 

strategi Tiongkok dalam perpolitikan air. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

peningkatan penduduk yang cepat di Tiongkok menyebabkan kebutuhan air juga 

terus meningkat. Kemudian ketika pasokan air mulai menipis, hasil pertanian juga 

menurun kemudian gagal impor, sehingga harga pasar bisa berubah dan merugikan 

Tiongkok. Maka dari itu, Tiongkok membangun dam-dam di sungai Mekong demi 

menjaga pasokan air tetap terjaga sehingga wilayahnya tidak kekurangan air. 

Selanjutnya, penelitian tersebut menggunakan teori realis dalam menjelaskan 

isu-isu yang terjadi. Kemudian dengan teori realis, dapat menjelaskan perilaku 

Tiongkok yang mempunyai kepentingan di sungai Mekong sehingga mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Tiongkok sebagai aktor di kawasan lembah atas, tidak 

mempercayakan sebuah kerja sama untuk mendapatkan kepentingannya. Tiongkok 

dianggap sebagai “Rambo” dalam perspektif game theory karena tidak hanya secara 

geografi Tiongkok unggul atas sungai Mekong. Namun, dalam segi politik, 

ekonomi, dan militer sangat unggul dibanding dengan negara lembah bawah. Salah 

satu elemen realis yang sangat nyata dari perilaku Tiongkok dari penelitian ini yaitu 

terlalu skeptis dan segala sesuatu yang dilakukan harus ada imbal baliknya.  

Posisi “Rambo” yang melekat pada Tiongkok terkait isu sungai Mekong dapat 

berkurang ketika negara lembah bawah mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang 

seimbang dengan Tiongkok. Harus ada upaya untuk counterbalancing dari negara-

negara lembah bawah daripada hanya sekedar mengkritisi perilaku Tiongkok yang 
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berdampak pada lembah bawah. Maka dari itu sampai saat ini, belum ada negara 

lembah bawah yang berani melawan tindakan Tiongkok terkait pembangunan dam 

yang berdampak bagi kawasan downstream. Selain itu, cara yang dapat dilakukan 

agar Tiongkok bersedia bergabung kedalam organisasi maupun negosiasi mengenai 

permasalahan pemanfaatan air lintas batas ini adalah dorongan yang menarik 

perhatian Tiongkok.17  

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah membahas mengenai 

pemanfaatan sumber daya air oleh Tiongkok di sungai Mekong. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan persperktif non-Barat yaitu dengan 

menggunakan teori hegemoni politik dari pemikiran Tiongkok kuno. 

Penelitian kedua yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penulisan ini 

adalah sebuah jurnal yang berjudul “An analysis of China’s investment in the 

hydropower sector in the Greater Mekong Sub-Region” yang ditulis oleh Frauke 

Urban dkk. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir mengenai “Rising Power 

Framework” yang diadopsi dari “Asian Drivers Framework”, berfokus pada 

pengaruh munculnya “Macan Asia” yang dipimpin negara-negara seperti Korea, 

Singapura, Taiwan, dan Tiongkok. Kerangka berpikir tersebut berlandaskan atas 

dampak dari interaksi ekonomi seperti perdagangan, bantuan luar negeri, investasi, 

dan lain-lain terhadap negara-negara maju dan berkembang. 

Penulis dalam penelitian terdahulu ini, mengatakan bahwa terdapat empat 

alasan mengapa Tiongkok mengadakan investasi besar-besaran pada sektor 

                                                           
17 Timo Menniken, China’s Performance in International Resource Politics: Lessons from the 

Mekong, Contemporary Southeast Asia, Vol, 29, No, 1 (2007), Germany: University of Freiburg. 
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pembangkit listrik tenaga air. Alasan yang pertama yaitu dikarenakan Tiongkok 

memiliki keterbatasan sumber daya alam dalam negeri yang dimilikinya, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Alasan yang kedua adalah 

untuk menghemat air sungai yang dimiliki oleh Tiongkok sendiri dan untuk 

mengindari transmigrasi yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok. Alasan yang 

ketiga yaitu demi mendorong kerja sama regional dan berusaha untuk menciptakan 

saling ketergantungan antar negara tetangga. Kemudian, alasan yang terakhir 

adalah untuk menghindari penggunaan energi yang tak terbarukan sekaligus 

menghindari dampak dari efek rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan 

iklim. Karena penggunaan energi yang berasal dari air dapat membantu mencapai 

Millenium Development Goals (MDGs).  

Kemudian, selaras dengan prinsipnya yaitu “Going out Strategy” dimana 

Tiongkok berusaha untuk melakukan investasi ke luar secara besar-besaran dalam 

hal pembangunan dam untuk pembangkit listrik. Strategi yang dilakukan oleh 

Tiongkok berusaha untuk memperluas pasar dari perusahaan-perusahaan dalam 

negerinya hingga keluar negeri layaknya penguasaannya atas pasar domestik. 

Intinya adalah Tiongkok berusaha untuk menguasai pasar internasional layaknya 

dia menguasai pasar domestik dengan cara investasi, memberikan bantuan untuk 

pembangunan dam, kemudian juga sebagai pemborong. Kemudian, dalam 

penelitian ini, pihak-pihak yang sangat berperan dan paling dominan dalam rangka 
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pengadaan investasi pembangunan pembangkit listrik di negara-negara kawasan 

sungai Mekong adalah SOE atau Sinohydro Corporation dan Exim Bank.18 

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah terletak dari 

pembahasan mengenai investasi Tiongkok dalam membangun dam-dam 

pembangkit listrik tenaga air di kawasan sungai Mekong. Namun, perbedaannya 

terletak pada cara pandang penulis dalam melihat perilaku Tiongkok dimana 

penelitian tersebut menggunakan perspektif barat sedangkan skripsi ini melihat dari 

pespektif Tiongkok. 

Penelitian yang ketiga adalah sebuah penelitian yang berjudul “The Strategic 

Significance of the Mekong” yang ditulis oleh Milton Osborne. Penelitian ini 

menguraikan masalah mengenai sejarah panjang dari sungai Mekong itu sendiri. 

Sungai Mekong sejatinya sungai yang menjadi wilayah banyak negara yang 

diantaranya adalah Myanmar, Laos, dan Thailand yang dulunya disebut dengan 

“The Golden Triangle” atau segitiga emas. Ketika masa Angkorian Kamboja, 

Mekong merupakan salah satu jalur yang digunakan oleh para pedagang, petualang, 

dan para pendeta yang berasal dari Iberia. Jauh setelah terjadinya perang Indochina, 

Tiongkok kemudian memulai pembangunan dam pertamanya di Mekong sejak 

tahun 1984 yang akhirnya program dam tersebut selesai pada tahun 1993 yang 

dikenal dengan dam Manwan. 

Tujuan utama dari pembangunan Manwan yaitu untuk menyediakan listrik bagi 

pertumbuhan industri di daerah Kunming terletak di provinsi Yunnan. 

                                                           
18 Frauke Urban dkk, An Analysis of China’s Investment in the hydropower sector in the  Greater 

Mekong Sub-Region, Vol, 15, No, 10 (2013), London: Springer Science Business Media Dordrecht. 
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Pembangunan Manwan berakibat pada lingkungan sekitar karena menyebabkan 

banjir dan pemukiman warga sekitar yang harus dialihkan. Selain pembangunan 

dam, Tiongkok juga membangun air terjun kecil di dam yang dapat mengatur 

pergerakan air di musim hujan maupun musim kemarau. Meskipun Tiongkok hanya 

meyumbang sebesar 20 persen debit air secara kesuluruhan, namun Tiongkok yang 

berada pada urutan paling depan yang memanfaatkan keberadaan sungai Mekong. 

Dampak negatif pembangunan dam-dam oleh Tiongkok berimbas pada negara 

riparian seperti Laos, Kamboja yang susah menangkap ikan, dan susah untuk 

irigasi. Namun, belum ada upaya protes dari negara riparian mengingat Tiongkok 

mempunyai power yang jauh lebuh besar.19 

Penelitian diatas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan pembahasan 

yang ada di dalam skripsi ini. Persamaannya yaitu membahas tentang 

pembangungan dam di sungai Mekong dan pemanfaatan sungai Mekong oleh 

Tiongkok. Kemudian perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih membahas alasan 

pembentukan kerja sama dengan menggunakan teori non-western. 

Penelitian terdahulu yang keempat yaitu sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh 

Alex Liebman dengan judul “Trickle-down Hegemony? China’s “Peaceful Rice” 

and Dam Building on the Mekong”. Penulis pada jurnal ini cemas akankah Teori 

Peaceful Rise (heping jueqi), benar-benar di implementasikan ataukah hanya 

sebagai upaya persembunyian dari serigala yang berbulu domba. Propaganda teori 

tersebut diluncurkan secara resmi oleh pemerintah, akademisi, dan media masa 

                                                           
19 Milton Osborne, The Strategic Significance of the Mekong, Contemporary Southeast Asia, vol. 

22, No. 3, (2000), Australia. 
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pada tahun 2003-2004. Teori ini dibentuk dengan tujuan yang tegas yakni demi 

menenangkan negara-negara tetangga terutama negara-negara kecil disekitar 

Tiongkok. Bahwasannya, peningkatan ekonomi dan kapabilitas militer yang 

dilakukan oleh Tiongkok bukan merupakan sebuah sikap untuk mengancam 

mereka. Namun, teori tersebut tidak murni baru melainkan terusan dari pemikiran 

Deng Xiaoping yaitu “peace and development”.  

Teori peaceful rise memiliki tiga pokok pikiran yaitu bahwa dengan memajukan 

perekonomian Tiongkok, maka akan berakibat pada perdamaian dunia. Karena 

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi bukan merupakan sebuah tujuan akhir, 

disisi lain dapat memelihara perdamaian. Poin yang pertama tersebut, 

mencerminkan bahwa perdamaian dunia akan didapatkan ketika Tiongkok kuat 

dalam hal perekonomian layaknya dua kekuatan yang lain seperti Jepang dan 

Amerika Serikat.  

Poin yang kedua adalah Tiongkok tidak akan pernah mencari kekuasaan, karena 

dipercaya bahwa istilah tersebut mempunyai makna yang negatif. Konsep 

kekuasaan atau hegemony yang digunakan oleh Tiongkok berbeda dengan 

pandangan Barat. Meskipun Tiongkok mengembangkan ekonomi dan militernya, 

Tiongkok tidak akan pernah menggunakannya untuk mendominasi, bersikap 

agresif, dan diktaktor. Tiongkok berpegang teguh dan percaya bahwa peperangan 

merupakan sebuah kesalahan dan tidak akan bisa menciptakan perdamaian dan 

kemakmuran.  

Poin yang terakhir yakni, meningkatnya kekuatan Tiongkok adalah jauh dari 

sikap untuk mengancam negara-negara lain. Arti yang sebenarnya yaitu membuka 
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peluang bahwa tujuan utama Tiongkok adalah pada ekonomi, maka terdapat 

kesediaan Tiongkok untuk membuka pasar impornya. Negara-negara yang berada 

di sekeliling Tiongkok, seharusnya mendukung peningkatan perekonomiannya 

karena akan membawa keuntungan bersama.  

Poin-poin yang telah dijelaskan diatas, ternyata tidak tercermin sama sekali 

pada sikap Tiongkok terhadap sungai Mekong. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok 

menimbulkan kesenjangan antara negara-negara tetangga sehingga Tiongkok 

bersikap semaunya atas Mekong. Hal tersebut terlihat dari kerugian yang didapat 

negara-negara lembah bawah Mekong yang mengalami dampak negative dari 

penggunaan air di lembah atas. Selain itu, Tiongkok juga bersikap enggan 

mengikuti perjanjian-perjanjian mengenai sungai Mekong. Dari sini dapat dilihat 

bahwa meningkatnya perekonomian Tiongkok ternyata tidak membawa 

keuntungan bersama, dan Tiongkok juga tidak bersikap adil dan sportif.20 

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan skripsi ini mengenai teori 

hegemoni yang diajukan oleh Tiongkok berbeda dengan asumsi Barat. Namun 

kemudian, penelitian ini menganalisa apakah yang dilakukan Tiongkok benar-benar 

menguntungkan atau tidak. Sedangkan dalam skripsi ini, hanya melihat perilaku 

Tiongkok dengan menggunakan perspektif Tiongkok tanpa membuktikan 

kebenaran ataupun kesalahanya. 

Penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai masalah sungai Mekong, 

ditulis oleh Evelyn Goh dengan judul “China in The Mekong River Basin: The 

                                                           
20 Alex Liebman, Trickle-down Hegemony? China’s “Peaceful Rice” and Dam Building on the 

Mekong, Vol. 27, No. 2 (2005), United States of America: Harvard University. 
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Regional Security Implications of Resource Development on The Lancang Jiang”.21 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keamaan regional mulai dari keamanan 

manusia, keamanan ekonomi, dan kemanan lingkungan. Goh dalam working 

papernya menjelaskan mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat 

pembangunan pembangkit listrik dikawasan lembah atas oleh Tiongkok. 

Dampaknya antara lain adalah terjadinya sedimentasi, menurunnya spesies air di 

sungai Mekong, dan pengaturan aliran air. Penulis disini juga menjelaskan bahwa 

adanya ketimpangan power antara Tiongkok dan negara lembah bawah 

mengakibatkan belum ada respon dan aksi mengenai pembangunan dam yang 

merugikan lembah bawah. 

Kemudian mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa perilaku 

Tiongkok yaitu keamanan, lebih menitik beratkan bahwa masalah ini termasuk 

kedalam keamanan non-tradisional. Hal tersebut dikarenakan kemanan yang 

bersifat tradisional mengacu pada perang dan militer yang secara langsung 

menyangkut keamanan manusia. Namun permasalahan ini lebih menitik beratkan 

pada permasalahan lingkungan yang pada akhirnya menjadi sebuah permasalahan 

keamanan yang menyangkut ekonomi dan politik. Negara-negara lembah bawah 

seperti Laos dan Kamboja yang dikategorikan sebagai negara miskin dan 

berkembang, enggan menanggapi permasalahan pembangunan dam meskipun 

memang memberikan dampak buruk bagi mereka. Hal ini dikarenakan Tiongkok 

                                                           
21 Evelyn Goh, China in The Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource 

Development on The Lancang Jiang, (IDSS) Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 

Working Paper No. 69, Juli 2004, Nanyang Technological University. 
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juga membantu pendanaan pembangunan jalan, pembangunan pembangkit listrik, 

dan memberikan bantuan keuangan kepada dua negara tersebut. 

Persamaan penelitian terdahulu yang terakhir ini dengan skripsi ini yaitu 

pembahasan yang sama mengenai pembangunan dam oleh Tiongkok di sungai 

Mekong. Namun, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dimana 

pnelitian tersebut menggunakan teori keamanan non-tradisional karena melihat 

dampak-dampak yang terjadi ketika dam dibangun. Sedangkan skripsi ini tidak 

membahas lebih jauh mengenai dampak yang diperoleh dari pembangunan dam 

hydropower oleh Tiongkok, baik di kawasannya sendiri maupun di kawasan lain 

sungai Mekong. 

Jadi, sebagian besar penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis 

membahas mengenai potensi sungai Mekong yang dapat digunakan sebagai sumber 

pembangkit listrik tenaga air. Kemudian, fokus penelitiannya mengenai Tiongkok 

sebagai negara adidaya memanfaatkan potensi sungai Mekong untuk membangun 

hydropower baik di negaranya maupun investasi di negara-negara Indochina yang 

dilalui oleh sungai Mekong. Secara keseluruhan, teori maupun konsep yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini mengambil dari western perspective.  

Teori maupun konsep yang digunakan antara lain, teori liberal institusionalis, 

teori hegemoni, teori politik lingkungan, dan konsep kepentingan nasional. Berbeda 

dengan teori yang digunakan oleh penulis yang mengambil dari non-western 

perspective dan menjadikan penelitian ini berbeda meskipun pembahasan yang 

diangkat sama yaitu mengenai isu yang muncul di kawasan sungai Mekong. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Timo Menniken. 

China’s Performance 

in International 

Resource Politics: 

Lessons from the 

Mekong  

Germany: University 

of Freiburg 

Penelitian: Eksplanatif 

Metode: Kualitatif 

Teori: Rezim, 

Politik Lingkungan 

 

Tiongkok dikatakan 

sebagai Rambo dalam hal 

ini dikarenakan secara 

kawasan dan keadaan 

sosial dan ekonominya 

lebih dominan dari 

negara-negara tetangga 

yang dialiri oleh sungai 

Mekong. Sehingga 

Tiongkok mendapatkan 

banyak keuntungan yang 

berprinsip pada 

autonomy dan security di 

wilayah Mekong. 

2. Frauke Urban, dkk. 

An analysis of 

China’s investment in 

the hydropower 

sector in the Greater 

Mekong Sub-Region 

London: Springer 

Science Business 

Media Dordrecht. 

 

Penelitian: Deskriptif 

Metode: Kualitatif 

Konsep: Rising Power 

Framework, 

Kepentingan Nasional 

Tiongkok sebagai negara 

rising power lebih suka 

melakukan investasi 

pembangunan dam di 

negara-negara 

tetangganya dikarenakan 

untuk menghemat 

potensi sungainya, 

kemudian mendorong 

kerja sama regional, dan 

Tiongkok juga 

mempunyai sumber daya 

yang terbatas. Kemudian 

secara tidak langsung, 

dengan jalan 

investasinya Tiongkok 

dapat dengan mudah 

menguasai pasar 

Internasional layaknya 

menguasai pasar 

domestik. 

3. Milton Osborne. 

The Strategic 

Significance of the 

Mekong 

Australia. 

Penelitian: Deskriptif 

Metode: Kualitatif 

Teori: Liberal 

Institusionalis 

Konsep: Organisasi 

Internasional 

Organisasi sangat 

dibutuhkan untuk 

membatasi pemanfaatan 

sungai Mekong agar 

tidak tereksploitasi 

secara berlebihan. Selain 

itu, karena Mekong 

merupakan sungai 
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internasional yang 

mengaliri banyak negara, 

harus terdapat wadah 

untuk saling bertukar 

pendapat antar negara 

agar tidak terjadi salah 

paham. 

4. Alex Liebman. 

Trickle-down 

Hegemony? China’s 

“Peaceful Rice” and 

Dam Building on the 

Mekong  

United States of 

America: Harvard 

University 

Penelitian: Eksplanatif 

Metode: Kuantitatif 

Teori: Peaceful Rise 

Tiongkok dapat dinilai 

menjalankan teori 

peaceful rise nya ketika 

segala sesuatu tindakan 

yang dilakukannya 

menguntungkan banyak 

pihak. Tiongkok 

menekankan bahwa 

pertumbuhan ekonomi 

negara, militer tidak 

untuk mengancam 

negara-negara tetangga, 

melainkan agar 

menciptakan perdamaian 

dunia. 

5. Evelyn Goh. 

China in The Mekong 

River Basin: The 

Regional Security 

Implications of 

Resource 

Development on The 

Lancang Jiang 

Singapore: Nanyang 

University. 

Penelitian: Eksplanatif 

Metode: Kualitatif 

Teori: Regional 

Security, Human 

Security 

Masalah sungai Mekong 

merupakan masalah 

keamanan yang bersifat 

non-tradisional 

dikarenakan 

berhubungan dengan 

masalah lingkungan yang 

dapat mengganggu 

keamanan masyarakat 

yang hidup tergantung 

pada lingkungan 

tersebut. 

6. Putrimayshi Dwiky 

Ranti. 

Analisa Kerja sama 

Lancang-Mekong 

Cooperation (LMC) 

Tiongkok Dengan 

Negara-negara 

Kawasan Indochina 

Dalam Pemanfaatan 

Sumber Daya Air di 

Sungai Mekong  

Penelitian: Eksplanatif 

Metode: Kualitatif 

Teori: Teori Hegemoni 

Politik dari perspektif 

Tiongkok kuno 

 

Tiongkok melakukan 

kerja sama Lancang-

Mekong Cooperation 

LMC dengan lima 

kawasan Indochina 

antara lain Myanmar, 

Vietnam, Laos, Kamboja 

dan Thailand adalah 

untuk membentuk aliansi 

atau kerja sama 

pertemanan, kemudian 

menjadi bagian dari 
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Malang: Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

sistem di sungai Mekong, 

dan menjadi ketua 

sebuah kerja sama 

sehingga mampu 

membentuk norma di 

kawasan. 

 

1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Political Hegemonic Theory From Ancient Chinese Thought  

Studi ilmu hubungan internasional (HI), merupakan sebuah studi yang kaya 

karena mempelajari banyak lingkup studi seperti ekonomi politik dan politik 

lingkungan. Begitu juga teori yang lahir untuk menganalisa sebuah fenomena 

internasional tidak lahir dari barat saja. Para ilmuwan HI, membedakan 

perspektif dalam ilmu HI menjadi dua. Perspektif tersebut antara lain adalah 

western dan non-western perspective. Pendekatan non-western, muncul guna 

memperkaya teori-teori yang telah ada dan memperbarui pandangan mengenai 

isu-isu moderen yang muncul. Dimana terkadang, sebuah isu sulit dijelaskan 

dan dipahami dengan menggunakan western perspective.          

Penelitian ini, penulis akan menganalisa kerja sama LMC dengan 

menggunakan non-western perspective. Penulis melihat perilaku Tiongkok 

dengan menggunakan pemikiran Tiongkok kuno mengenai filosofi politik 

hubungan antar negara di dunia. Pemikiran politik Tiongkok mengenai 

hubungan internasional, terbentuk ketika pada masa peperangan antar kerajaan 

dalam upaya menyatukan wilayah kerajaan-kerajaan kecil. Terdapat dua masa 

peperangan yang dianggap penting yaitu The Spring and Autumn Period (770-
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476 SM) dan The Warring States Period (475-221 SM).22 Melalui kedua masa 

tersebut, dapat digunakan sebagai petunjuk para pemikir politik Tiongkok untuk 

melihat bagaimana upaya yang dilakukan sebuah kerajaan pada zaman dahulu 

untuk mendapatkan kekuasaan politik tertinggi di wilayah all under heaven.23  

Filosofi pemikiran politik Tiongkok mengenai harmonisasi hubungan antar 

negara dan kekuasaan antar negara, dipengaruhi oleh pemikir-pemikir pada 

masa pre-Qin.24 Terdapat tujuh pemikir yang menterjemahkan perilaku raja-raja 

terdahulu dalam menjalankan urusan politik dalam dan luar negeri negaranya 

antara lain Laozi, Mozi, Guanzi, Hanfeizi, Confucius, Mencius, dan Xunzi.25 

Tujuh pemikir tersebut, mempunyai asumsi masing-masing mengenai 

bagaimana untuk menegakkan dan menjadi penguasa tertinggi di wilayah all 

under heaven. Tujuh pemikir tersebut menempati level analisa tersendiri 

dimana Laozi dan Mozi berada pada level sistem, Guanzi dan Hanfeizi berada 

pada level negara, dan Confucius, Mencius, dan Xunzi, berada pada level 

Individual. 

                                                           
22 The Spring and Autumn Period, China Highlights, diakses dalam 

https://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-history/spring-and-autumn-period.htm 

(13/04/2018, 14.23 WIB). 
23 All Under Heaven merupakan sebutan pemikir Tiongkok kuno dalam menjelaskan keberadaan 

kerajaan mereka di muka bumi ini. Ketika Tiongkok terpecah belah menjadi bagian-bagian kerajaan 

kecil akibat peperangan, maka penguasa tunggal yang dianggap anak Tuhan berusaha untuk merebut 

kekuasaan dan menyatukan kembali yang telah ditakdirkan. Kemudian, jalan yang ditempuh untuk 

menyatukan kembali adalah harus dengan jalan yang baik tanpa merusak yang telah ditata. Diakses 

dalam http://www.allunderheaven.com/what.htm (13/04/2018, 14.47 WIB). 
24 Periode pre-Qin adalah masa yang sangat panjang dimana sebelum disatukannya kekaisaran 

Qinshihuang dari Tiongkok kuno. Periode pre-Qin juga dianggap sebagai awal terbentuknya tatanan 

masyarakat Tiongkok yang ada sekarang ini. Diakses dalam 

http://www.heavenlyfoods.org/ChineseHistory/The_Preqin_Period/Introduction.aspx (13/04/2018, 

15.00 WIB).  
25 Qin Yaqing, Culture and Global Thought: Chinese International Theory in the Making, hal. 75, 

diakses dalam https://www.cidob.org/en/content/download/.../67-

90_QIN+YAQING_ANGLES.pdf (16/04/2018, 11.34 WIB). 

https://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-history/spring-and-autumn-period.htm
http://www.allunderheaven.com/what.htm
http://www.heavenlyfoods.org/ChineseHistory/The_Preqin_Period/Introduction.aspx
https://www.cidob.org/en/content/download/.../67-90_QIN+YAQING_ANGLES.pdf
https://www.cidob.org/en/content/download/.../67-90_QIN+YAQING_ANGLES.pdf
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Pemikiran Tiongkok kuno, mempunyai perbedaan argumentasi dengan 

pemikiran Barat dalam menterjemahkan perilaku negara dalam melakukan 

hubungan internasional. Argumen yang pertama adalah mengenai kedudukan 

sebuah negara pada tatanan hukum internasional, dimana pemikiran moderen 

lebih mengutamakan equality of sovereignty.26 Negara-negara yang berdaulat 

mempunyai kesetaraan penuh di dunia internasional. Namun, para pemikir pre-

Qin berargumen bahwa antar negara harus terdapat tatanan yang hirarkis yakni 

dari yang tertinggi hingga yang terendah.27 Tatanan yang hirarkis tersebut 

mengharuskan sebuah negara yang memiliki power lebih besar, harus 

bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tatanan dunia internasional serta 

pengadaan bantuan ekonomi ketika negara kecil mengalami kesusahan. 

“Hierarchical norms carry with them the demand that the strong should 

undertake greater international responsibilities while the weak respect 

the implementation of discriminatory international rules. For instance, 

developed countries should each provide 0,7percent of their GDP to 

assist developing countries, and nonnuclear states must not seek to 

possess nuclear weapons”28 

 

 Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam tatanan yang hirarkis, 

Tiongkok harus bersikap saling membantu pada negara tetangganya sebagai 

kekuatan yang dominan pada kawasan regionalnya. Maka dari itu, sebagai 

negara yang mempunyai kekuatan lebih dari segi militer, ekonomi, dan politik 

harus mampu bertanggung jawab terhadap negara disekitarnya yang 

                                                           
26 Cristine Christodoulou, The Right of Sovereign Equality, The Student Lawyer, diakses dalam 

http://thestudentlawyer.com/2013/05/14/the-right-of-sovereign-equality/ (16/04/2018, 11.13 WIB). 
27 Introduction to Confucian Thought, diakses dalam 

http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1000bce_confucius_intro.htm (16/04/2018, 11.23 

WIB). 
28 Yan Xuetong, 2011, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, Princeton University 

Press, hal 11-12. 

http://thestudentlawyer.com/2013/05/14/the-right-of-sovereign-equality/
http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1000bce_confucius_intro.htm
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membutuhkan bantuan dan pengayoman. Baik dari segi bantuan ekonomi 

maupun bantuan berlangsungnya keamanan atas negara yang kapasitas 

militernya tidak cukup kuat. 

Kemudian, Xunzi membedakan kedalam tiga bentuk mengenai 

International power atau kekuasaan internasional dari urutan yang tertinggi 

hingga yang terendah. Human authority (Wangquan), merupakan istilah yang 

digunakan oleh para pemikir pre-Qin untuk mendefinisikan kekuasaan 

internasional yang tertinggi.29 Hal tersebut dikarenakan, human authority 

mempunyai pengertian bahwa tujuan akhir sebuah negara adalah untuk 

meluluhkan hati masyarakat yang ada di dalam dan luar negaranya. Sehingga, 

masyarakat senantiasa mematuhi dan menerima tanpa adanya paksaan 

mengenai kekuasaan yang dijalankan. Satu-satunya langkah yang dapat 

dilakukan negara untuk memperoleh kekuatan tersebut adalah dengan moralitas 

tinggi yang dimiliki oleh penguasa. Melalui penerapan moral dan nilai-nilai 

yang santun oleh penguasa, maka masyarakat merasa segan dan kepercayaan 

senantiasa diberikan oleh masyarakatnya tanpa harus dipaksakan. 

Bentuk kepemimpinan pada urutan yang kedua adalah hegemoni (Baquan) 

yang merupakan bentuk kekuasaan tertinggi menurut pemikiran Barat, adalah 

level yang kedua menurut pemikiran Tiongkok.30 Hal tersebut dikarenakan, 

hegemoni masih memerlukan hard power untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakatnya. Namun meskipun begitu, dalam hegemoni masih terdapat nilai 

                                                           
29 Qin Yaqing, Op. Cit., hal 77. 
30 Ibid,.  



23 
 

moral penguasa yang digunakan untuk menyusun strategi demi mendapatkan 

kekuasaan tertinggi di mata masyarakatnya dan hegemoninya di luar negara. 

Jadi, dibutuhkan kemampuan yang seimbang untuk menyusun strategi yang 

sedikit memaksa serta kapasitas hard power dalam rangka memperoleh 

kekuasaan dan pengakuan internasional. 

Bentuk kepemimpinan terburuk dalam memperoleh kekuasaan adalah 

kepemimpinan yang tyranny (Qiangquan) atau penuh dengan kesewenang-

wenangan.31 Dasar utama dari kepemimpinan ini adalah military force 

(kekuatan militer) and stratagems (siasat dalam berperang). Cara seperti itu, 

menurut Xunzi tidak akan menciptakan tatanan dunia yang baik dikarenakan 

pada akhirnya menimbulkan kebencian masyarakatnya atas tindakan 

kesewenang-wenangan dari sang pemimpin. Kekuasaan tyranny harus 

sepenuhnya dihindari oleh negara yang ingin mendapatkan kekuasaan all under 

heaven. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Piramida Tatanan Kekuasaan Internasional32 

                                                           
31 Ibid. 
32 Bentuk segitiga yang mengerucut keatas dan melebar kebawah mempunyai makna tersendiri. 

Posisi paling atas berarti bahwa hanya sedikit orang yang mampu mengembang tugas tersebut dan 

berada di puncak. Kemudian posisi yang tengah menandakan semua orang dimungkinkan mampu 

Human 
Authority

(Wangquan)

Hegemony

(Baquan)

Tyranny

(Qiangquan) 
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Para pemikir pre-Qin secara keseluruhan menyepakati bahwa dua bentuk 

international leadership yang baik adalah human authority dan hegemoni. 

Perbedaan dasar yang utama dari keduanya adalah keberadaan moralitas yang 

tinggi dimana pada masa dahulu, hanya raja bijaksana yang mampu 

menghasilkan human authority. Moralitas dari pemimpin yang dijadikan 

sebagai dasar pembentukan kebijakan politik yang ada di dalam dan diluar 

negaranya. Maka dari itu, kekuasaan politik yang berlandaskan kebajikan yang 

mampu membentuk tatanan dunia yang damai.  

Perilaku hegemoni, pada dasarnya bukan sebuah tindakan yang buruk. 

Namun, para pemikir pre-Qin beranggapan bahwa ketika negara menggunakan 

kekuasaan untuk menciptakan hegemoni, hanya membangun hubungan baik 

dengan negara hegemonnya saja. Namun, pasti ada hubungan yang tidak stabil 

antara negara penghegemon dengan negara di luar aliansinya. Selain itu, 

dikarenakan secara umum pencapaian hegemoni dilakukan dengan 

menggunakan hard power, maka muncul indikasi bahwa negara yang 

dihegemoni akan melakukan pemberontakan atas tindakan paksaan yang 

dilakukan oleh great power. Seperti yang dikatakan Mencius mengenai 

hegemoni sebagai berikut: 

“The biggest problem with using force to subdue people is that the 

states that follow one will not follow from their hearts, but because their 

strength is insufficient, and therefore they will look for an opportunity 

to rebel. Then, a state that seeks hegemony for itself risks its own 

security, because that type of state must practice hegemonic 

                                                           
mengemban tugas yang sama, namun tidak secara keseluruhan. Kemudian posisi yang terakhir 

menandakan bahwa banyak yang melakukan tugas tersebut dibandingkan dengan dua posisi lainnya 

yang berada diatasnya.  
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government and this requires seeking profit in everything will upset the 

orthodox order of society.”33 

 

Terkait mengenai human authority, yang diperlukan untuk mendapatkan 

kekuasaan tersebut adalah dengan jalan menjadi penguasa yang adil, penuh 

dengan kebajikan, dan berdasarkan moralitas yang tinggi layaknya utusan 

Tuhan. Istilah sage king adalah yang dipercaya oleh para pemikir pre-Qin yang 

mampu mengasilkan human authority.34  Mencius berargumen bahwa terdapat 

perbedaan tujuan antara hegemoni dan human authority. Bahwasannya, selama 

ini yang menjadi tujuan akhir dari kekuasaan hegemoni adalah keuntungan 

karena dapat menyokong kekuatan militer dan politik. Namun, tujuan akhir dari 

human authority adalah keadilan bagi seluruh masyarakat di dunia yang 

membutuhkan keberadaan etika berpolitik yang baik dari sebuah negara. 

Pemikiran Tiongkok kuno, berpengaruh terhadap arah politik luar negerinya 

yang diluncurkan pada masa ini mengenai peacefull coexistence. Terdapat lima 

pilar yang harus diterapkan oleh Tiongkok mengenai kebijakan yang telah ada 

sejak tahun 1954 tersebut.35 Lima prinsip tersebut antara lain adalah (1) mutual 

respect for each other’s territorial integrity and sovereignty, (2) mutual non-

aggression, (3) Mutual non-interference in each other's internal affairs, (4) 

                                                           
33 Yan Xuetong, Op. Cit., hal 169. 
34 The Sage and The Mandate of Heaven, diakses dalam 

http://donlehmanjr.com/China/china%20chapters/china%20book2/china37.htm (16/04/2018, 11.46 

WIB). 
35 Ankit Panda, Reflecting on China’s Five Principles, 60 Years Later, The Diplomat, diakses dalam 

https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/ (16/04/2018, 

12.03 WIB). 

http://donlehmanjr.com/China/china%20chapters/china%20book2/china37.htm
https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/
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Equality and cooperation for mutual benefit, and (5) Peaceful co-existence.36 

Lima pilar diatas menjadi dasar kegiatan berpolitik Tiongkok dengan negara 

lain seperti halnya kerja sama LMC yang dibentuk oleh Tiongkok dengan 

negara kawasan Indochina terkait dengan sungai Mekong.  

Pengertian mengenai istilah hegemoni menurut pemikiran Tiongkok dan 

Barat hampir serupa yaitu berhubungan dengan istilah leading power atau world 

leadership. Namun, yang membedakan adalah dasar dari hegemoni itu 

tersendiri dimana faktor utama dari keberhasilan hegemoni adalah kekuatan 

politik. Dasar keberhasilan teori hegemoni dari Barat, cenderung pada kekuatan 

militer, kekuatan ekonomi, dan luasnya wilayah geografis. Tiongkok lebih 

cenderung menyebutnya dengan istilah theory of political hegemony. Teori 

tersebut berpegang teguh pada kekuatan politik yang bijak sebagai dasar utama 

keberhasilannya, dan yang menggerakkan kekuatan politik itu adalah 

kemampuan pemerintah dalam menguasai dan mempengaruhi 

kepemerintahannya. 

Selanjutnya, kebajikan pemerintah diimplementasikan dalam memilih 

perdana menteri yang mempunyai kemampuan dan mampu melahirkan 

kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan oleh negara. Indikasi 

keberhasilan teori hegemoni politik dari pemikiran Tiongkok kuno adalah 

dengan strategi menciptakan kerja sama dengan aliansinya. Kemudian, 

                                                           
36 China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence, Ministry of Foreign Affairs of 

the People’s Republic of China, diakses dalam 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml 

(16/04/2018, 12.11 WIB). 

 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml
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keberhasilan dari hegemoni politik adalah pengakuan internasional dari 

sekutunya bahwa negara tersebut memang layak menjadi negara hegemon yang 

bijak. Pengakuan internasional atas hegemoni dibagi mempunyai tiga indikator 

antara lain yaitu, (1) the establishment of alliances of friendship with most of 

the states within the system; (2) becoming allies with the main large states in 

the system, (3) being able to preside at the meeting of the allies or become the 

lord of the covenants.37   

Indikator yang pertama, memiliki pengertian bahwa apabila sebuah negara 

menginginkan pengakuan internasional dari negara lain, harus membentuk 

sebuah aliansi pertemanan. Kemudian indikator yang kedua adalah menjadi 

satu-satunya negara besar dalam aliansi pertemanan tersebut. Sehingga, sebuah 

negara besar mampu memimpin jalannya aliansi yang dibentuk. Tiga indicator 

yang telah disebutkan diatas akan digunakan untuk menganalisa kerja sama 

LMC yang dibentuk oleh Tiongkok. 

Teori hegemoni politik percaya bahwa menjadi inisiator dari sebuah 

perjanjian atau pertemuan antar negara, mempunyai dua fungsi politik yang 

penting. Pertama, adalah untuk mengontrol perilaku anggota yang ikut dalam 

kerja sama dan mencegah mereka keluar dari kerja sama tersebut. Fungsi yang 

kedua, adalah untuk membentuk norma-norma internasional sehingga 

keinginan negara yang menghegemoni di setujui dan proses hegemoni dapat 

terlembagakan dengan baik.38 Kemudian, teori hegemoni politik juga 

                                                           
37 Yan Xuetong, Op. Cit., hal. 191. 
38 Ibid., hal. 192. 



28 
 

menekankan bahwa sebuah negara dengan kapabilitas kekuatan yang tinggi 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab internasional untuk mengayomi 

negara-negara lain dengan kemampuan yang berada di bawahnya.  

Hegemoni politik juga memerlukan kekuatan militer hanya sebagai 

pendukung. Karena prinsip dari teori ini, kekuatan militer hanya digunakan 

untuk merespon ancaman dan tidak digunakan untuk mengancam. Teori ini juga 

percaya bahwa norma-norma internasional harus mampu menghasilkan rasa 

hormat, rasa segan, dan kepatuhan negara yang di hegemoni secara sukarela 

kepada negara yang menghegemoninya tanpa adanya paksaan.39 

Selain kekuatan politik menjadi dasar untuk melangsungkan hegemoni, 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar hegemoni dapat terlaksana. 

Periode Stratagems of Warring states Tiongkok kuno mengajarkan bahwa 

untuk mendapatkan kekuasaan hegemoni, maka harus memanfaatkan keadaan 

geografis dengan cara memperluas teritorial negara. Kemudian untuk 

memperluas wilayah negara, dapat dilakukan dengan cara Strategy of 

Annexation.40 Strategi tersebut mempunyai pengertian bahwa, apabila ingin 

menjadi penguasa tunggal di seluruh dunia bisa mengambil hati dan 

menaklukkan negara tetangganya terlebih dahulu. 

Jadi, istilah hegemoni yang diperkenalkan oleh Tiongkok adalah sebuah 

pengertian dimana melakukan berbagai pendekatan kepada negara tetangganya 

bukan untuk melakukan dominasi dikawasan tersebut. Melainkan, adalah 

                                                           
39 Ibid., hal. 194. 
40 Ibid., hal. 129 
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sebuah keharusan bagi Tiongkok sebagai negara besar untuk bertanggung jawab 

melindungi dan mengayomi negara sekitarnya. Kemudian juga membangun 

kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dengan negara anggota 

kerja samanya. 

Jika ditarik kesimpulan, terdapat beberapa penekanan dari teori hegemoni 

politik dari perspektif Tiongkok ini yang berbeda dengan hegemoni yang 

dijelaskan oleh Barat. Teori hegemoni politik milik Tiongkok tidak 

menggunakan hard power sebagai alat untuk mencapai hegemoni sehingga 

tidak menimbulkan balance of power. Hegemoni juga tidak dijadikan untuk 

menghasilkan sebuah kekuasaan, melainkan untuk menciptakan perdamaian. 

Kemudian, hegemoni Tiongkok juga tidak bersifat aggressive maupun 

assertive. Hegemoni politik Tiongkok merupakan sebuah bentuk tanggung 

jawab dan kewajiban sebagai negara besar untuk mengayomi serta melindungi. 

Indikator terakhir adalah, perilaku hegemoni politik Tiongkok digunakan untuk 

mendapatkan pengakuan dari negara tetangganya.  

Teori hegemoni politik dari pemikiran Tiongkok kuno akan digunakan 

penulis sebagai acuan untuk menganalisa kerja sama LMC oleh Tiongkok 

dengan negara-negara Indochina yang dilewati oleh sungai Mekong. Penulis 

akan menganalisa apakah perilaku politik Tiongkok pada masa ini, mengadopsi 

pemikiran-pemikiran serta strategi keberhasilan penguasa Tiongkok kuno 

dalam menyatukan Tiongkok seperti saat ini. Analisa yang lebih lengkap akan 

dijelaskan oleh penulis pada bab selanjutnya. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dijabarkan diatas, maka penulis menggunakan metode eksplanatif dalam 

penelitian ini. Metode tersebut dapat dilakukan dengan cara menjawab 

pertanyaan mengapa pada rumusan masalah dengan menggunakan teori 

yang dianggap cocok untuk menganalisa isu yang sedang diangkat. 

Kemudian, isu yang diangkat dianalisa dengan teori yang dipilih sehingga 

menemukan jawaban akhir dan selaras dengan hipotesa yang dijabarkan.41 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Selaras dengan metode penilitian yang dipilih yaitu metode 

eksplanatif, maka teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara 

deduktif. Teknik deduktif bekerja dengan menguji teori yang kita anggap 

mampu untuk menjelaskan isu yang diangkat oleh penulis.42 Deduksi juga 

memungkinkan peneliti untuk meneliti tanpa harus berkaitan terus dengan 

data-data dimana tidak perlu mengumpulkan data secara kompleks dan 

komprehensif. Karena cukup dengan data yang benar-benar membuktikan 

teori yang dipilih benar. 

1.6.3 Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian 

Penelitian yang bersifat eksplanatif mengharuskan peneliti untuk 

menentukan sasaran analisa yang tepat. Maka dari itu, dibutuhkan 

                                                           
41 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal. 79. 
42 Ibid., hal. 94. 
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penentuan tingkat analisa terhadap isu yang diangkat oleh penulis. Tingkat 

analisa terbagi menjadi dua yaitu disebut dengan unit analisa (variabel 

dependen) yang merupakan perilaku yang hendak di jabarkan oleh penulis. 

Tingkatan yang kedua yaitu unit eksplanasi (variabel independen) yaitu 

penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan variabel dependen 

terjadi.43 

Penulis telah menetapkan bahwa unit analisa atau variabel dependen 

dari penelitian ini adalah analisa pembentukan kerja sama LMC oleh 

Tiongkok. Kerja sama LMC di sungai Mekong, ditetapkan berada pada 

level regional atau sistem. Kemudian, untuk unit eksplanasi atau variabel 

independen adalah kerja sama Tiongkok dengan negara-negara di kawasan 

Indochina dan Tiongkok berada pada level analisa negara. Maka dari itu, 

penelitian ini merupakan kelompok analisa reduksionis. Hal tersebut 

dikarenakan unit analisanya yaitu kerja sama LMC di sungai Mekong yang 

berada pada kawasan regional Indochina lebih tinggi dibandingkan dengan 

unit eksplanasi yaitu Tiongkok yang berada pada tingkatan negara.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik studi dokumen sebagai langkah untuk 

mengumpulkan informasi yang akan dideskripsikan kemudian di analisa 

oleh penulis. Teknik tersebut paling cocok digunakan karena judul yang 

diajukan tidak memungkinkan penulis untuk turun ke lapangan. Selain itu, 

penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif sehingga sumber-sumber 

                                                           
43 Ibid., hal. 39 
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yang memungkinkan untuk didapatkan adalah sumber sekunder. Maka dari 

itu, penulis menggunakan sumber-sumber sekunder dari studi dokumen 

antara lain buku, jurnal ilmiah, working paper, dan internet yang 

mendukung dalam proses pencarian data untuk penelitian ini.44 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu sangat diperlukan dalam melakukan sebuah 

penelitian, agar penelitian tersebut berada pada jalur yang sesuai dan 

fokus pada jangka waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, 

penulis memutuskan untuk meneliti isu mengenai sungai Mekong ini 

sejak munculnya inisiasi kerja sama Lancang-Mekong Cooperation 

(LMC) dari tahun 2014 hingga saat ini. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

     Selain batasan waktu, hal lain yang diperlukan dalam menyusun 

sebuah penelitian adalah batasan materi. Hal tersebut dilakukan 

guna mengikat pembahasan supaya fokus dan tidak membahas hal 

lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan judul yang diangkat. 

Maka dari itu, penulis memfokuskan tulisan ini pada pembahasan 

mengenai alasan, kepentingan, dan kebutuhan Tiongkok terhadap 

sumber daya air dengan membangun sejumlah dam di Sungai 

Mekong dan membentuk sebuah kerja sama Lancang-Mekong 

Cooperation (LMC). 

                                                           
44 Moh. Nazir, 2013, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 79. 
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     Kemudian membahas mengenai potensi sungai Mekong yang 

dilihat dari perspektif Tiongkok dan lima negara kawasan 

Indochina. Terkahir, adalah untuk melihat kepentingan-kepentingan 

yang ingin diraih oleh Tiongkok atas kerja sama tersebut. Antara lain 

yaitu seperti kepentingan ekonomi maupun politik. 

1.7 Hipotesa  

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

yang diajukan. Hipotesa yang diajukan oleh penulis yakni, kerja sama Lancang-

Mekong Cooperation (LMC) merupakan sebuah agenda politik Tiongkok untuk 

mengayomi dan membentuk citra positif sebagai negara besar yang bertanggung 

jawab atas kawasan Indochina. Sebagai rising power country, Tiongkok menjadi 

inisiator LMC serta pendonor keuangan dalam kerja sama tersebut, dianggap 

sebagai bagian dari tindakan yang bermoral demi kesejahteraan bersama. Investasi 

yang diberikan di negara-negara Indochina, bukan merupakan alat yang digunakan 

Tiongkok untuk menciptakan ketergantungan. Namun, kembali lagi dengan 

perspektif yang diajukan mengenai hegemoni politik untuk mendapatkan legitimasi 

dari negara tetangganya bahwa Tiongkok telah melakukan kewajiban dan sudah 

seharusnya dilakukan oleh negara besar. 
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