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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Kunci kesuksesan Cina terletak pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping tahun 

1976. Pada masa pemerintahannya Deng Xiaoping melakukan transformasi ekonomi 

menuju ekonomi kapitalis. Hal ini tampak dari hasil yang baru dinikmati pada awal tahun 

1990-an. Padahal reformasi sudah dimulai sejak 18 Desember 1978. Reformasi tersebut 

pada akhirnya membawa Cina pada kemajuan meskipun tidak luput dari masalah-

masalah yang harus dihadapi. Reformasi ekonomi dilakukan perlahan dan dari berbagai 

sector, yakni sector ekonomi, politik, budaya, dan hukum.1 

Kestabilan ekonomi dan politik merupakan syarat utama sebuah negara untuk 

mencapai kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan 

mutu dan kualitas, serta keadaan politik yang stabil bagi masyarakatnya. Kestabilan 

ekonomi dan politik secara global akan terwujud apabila hubungan antara factor-faktor 

yang mempengaruhi keduanya dapat bersinergi dengan baik dan mencapai 

keseimbangan. Namun perkembangan ekonomi belakangan ini seringkali mengalami 

perubahan yang cepat dalam struktur ekonomi dan politik sehingga tidak jarang 

mengganggu kestabilan ekonomi negara-negara tersebut.2 

                                                            
1  David Lumban Tobing, “Kunci Keberhasilan Reformasi Ekonomi Cina Pada Masa Pemerintahan Deng 

Xiaoping”, Jurnal Saintifika Gadjah Mada, Vol.2, No. 1, Juni 2005. 
2   Francisca Wijauanti Kusuma Wardhani, FISIP UI, 2010, http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135748-

T%2027996-Faktor-faktor%20yang-Pendahuluan.pdf, diakses 20 Maret 2012, pukul 09.30 WIB 
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Kebijakan Cina mulai terbuka (open door policy) yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Cina, sejak akhir tahun 1970an, Cina tercatat mengalami 

perkembangan menjadi salah satu negara dengan perdagangan paling dinamis di seluruh 

dunia.3 Sejak Perang Dingin berakhir, Cina mulai bergabung dalam berbagai institusi 

internasional, mulai dari yang sifatnya regional seperti APEC( Asia-Pacific Economic 

Cooperation ), ARF (the ASEAN Regional Forum), hingga yang sifatnya internasional seperti 

masuknya Cina dalam WTO (World Trade Organization).4 Keterbukaan Cina juga dilihat 

dengan kerjasama yang lebih mendalam antara Cina dengan ASEAN lewat kerangka 

kerjasama ACFTA yang lebih komprehensif. Keuntungan ekonomi tentu dapat diperoleh 

melalui kerjasama Cina dengan ASEAN. Menurut Swee -Hock (2005, 3), perdagangan 

antara Cina dengan ASEAN mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan rata -

rata tingkat pertumbuhan 20,8 persen sejak 1990 hingga 2003. Hingga 2005, ASEAN 

menjadi mitra kerjasama kelima terbesar bagi Cina. Sedangkan Cina merupakan mitra 

kerjasama keenam bagi ASEAN. Investasi ASEAN di Cina meningkat rata - rata sekitar 

28 persen sejak 1991 hingga 2000. Walaupun investasi Cina ke ASEAN masih terhitung 

sedikit , namun hingga 2001 jumlah investasi tersebut adalah sekitar 7,7 persen dari 

seluruh investasi Cina di luar negeri.5 

Kerjasama ACFTA selain memunculkan interdependensi juga akan menjadikan 

China sebagai negara hegemon di kawasan. Hal itu bisa dilihat dari perekonomian yang 

terus melesat mengejar Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir. Bank Dunia 

                                                            
3   Hal tersebut dapat diteliti lebih lanjut dalam paper yang ditulis oleh Dr. Weiguo Lu, Reforms of China’s Trade 

Policy, research paper no 19 1995-1996 
4  David M. Lampton, Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.-China Relations, 1989 – 2000. (Berkeley: 

University of California Press, 2001), hal. 163 
5    Peni Hanggarini, Interaksi Cina dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional VS Identitas Bersama (Surabaya:  

Cakra Studi Global dan Strategis, 2009) Hal 20. 
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memprediksi,6 Cina akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar mengalahkan AS, 25 tahun 

yang akan datang.7 Cina memang terlihat sangat aktif dalam berbagai kerja sama 

multilateral dengan negara-negara di Asia Timur, terutama dengan Asia Tenggara. Salah 

satu bentuk upaya aktif Cina adalah dengan bersedia tidak mendevaluasi Yuan. 

Devaluasi atau menetapkan  mata uang lebih rendah dari harga pasar akan membuat 

produk Cina menjadi jauh lebih murah dibanding dengan produk negara-negara lain. 

Dengan kebijakan devaluasi, produsen China berpotensi menguasai pasar Asia 

Tenggara.8  

Dilihat dari China melihat peluang Asia Tenggara, dapat kita ketahui apa 

kepentingan China di Asia Tenggara, yaitu:9  

1. Adanya keinginan China menjadi kekuatan regional yang menyaingi Amerika Serikat 

2. Adanya keinginan China menguasai pasar produksi diwilayah Asia Tenggara. Hal ini 

disebabkan pasar ekspor dan impor Asia Tengara dikuasai oleh Amerika Serikat. 

3. Adanya keinginan mengendalikan sumber bahan baku bagi industry China di Wilayah 

Asia Tenggara. Hal ini Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan untuk menjaga 

bahan baku yaitu minyak di Asia Tenggara. 

                                                            
6    Richard Robinson, ed., Pathways to Asia (New South Wales: National Library of Australia, 1996) Hal 226 
7 Penulis mengutip prediksi bank dunia tersebut dari buku yang terbit tahun 1996. Kemungkinan besar saat ini 
perekonomian China semakin mendekati AS, karena terjadinya beberapa peristiwa besar di AS semenjak awal abad 
21.  Di antara peristiwa tersebut adalah 9/11 dan krisis keuangan tahun 2008. Peristiwa pengeboman gedung WTC 
di AS melemahkan pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara, karena lebih berfokus pada Timur Tengah. Hal inilah 
yang dimanfaatkan oleh China untuk mengisi kekosongan “pengaruh” di Asia Tenggara. Sehingga perlahan tapi 
pasti, Asia Tenggara mulai mengakui China sebagai negara yang cukup berpengaruh di kawasan. Selain itu, krisis 
keuangan yang dialami AS pada tahun 2008 juga berdampak pada menurunnya pengaruh di Asia Tenggara. Sejak 
diterpa krisis, AS cenderung menjadi negara yang lebih berorientasi pada urusan dalam negeri, ketimbang 
internasional. Setidaknya dua fenomena tersebut semakin mempercepat langkah China sebagai negara dengan 
perekonomian terbesar. 
8    Susan L. Shirk, ‘China’s Multilateral Diplomacy in the Asia-Pacific, diakses dari U.S.-China Economic and 
Security Review Commission 12-13 Februari 2004 
9  Skripsi Rimadhana A, “Strategi Perdagangan sebagai upaya China untuk membendung pengaruh Amerika Serikat 
di wilayah Asia Tenggara”, 2011, hal 46 
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Joseph Nye mengatakan, soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa 

yang diinginkan melalui ketertarikan (attraction) daripada paksaan atau bayaran.10 Salah 

satu perbedaan mendasar antara hard dan soft power terletak pada medianya. Jika soft 

power menggunakan budaya sebagai media untuk menarik negara atau aktor lain, hard 

power menggunakan ancaman, paksaan atau hukuman (sticks and carrots). Soft power itu 

ditandai dengan kesuksesan China meyakinkan negara-negara di Asia Tenggara terhadap 

kebijakan good neighbourly relations.11 Selain itu, keaktifan China dalam upaya menjaga 

perdamaian dunia, melalui PBB, ASEAN Regional Forum atau Shanghai Cooperation 

Organization (SCO), juga memberi nilai tersendiri bagi China. 

Dengan perdagangan bebas ACFTA diharapkan bisa menguntungkan kedua belah 

pihak, CAFTA akan meningkatkan perdagangan 2 arah karena akan meningkatkan 

ekspor ASEAN ke China sebesar 48% dan ekspor China ke ASEAN akan naik menjadi 

55,1% dan hal tersebut akan menambah 0,9% (5,4 Milyar Dollar AS) ke GDP ASEAN 

dan akan menambah sebesar 0,3% (2,2 Milyar Dollar AS) ke GDP China. Dapat terlihat 

bahwa pertumbuhan ekonomi China sangat pesat dan hal tersebut membuat kekuatan 

China patut diperhitungkan. Perekonomian China sekarang hampir 2,5 kali lebih 

terintegrasi dengan ekonomi kapitalis global dibanding dengan Jepang dan AS. Saat ini 

China adalah mitra dagang utama AS dan Jepang dengan menggunakan purchasing 

power parity maka perekonomian China sebanding dengan perekonomian AS dan lebih 

besar dari Jepang.12 

                                                            
10  Joseph S. Nye, “Soft Power: The Means to Success in World Politics” dikutip oleh ibid, hal. 3 
11  Yongjin Zhang, “The Discourse of China’s: Soft Power and Its Discontents” dalam ibid, hal. 52. 
12 Skripsi Romavitanto H, “Pencapaian China -ASEAN Free Trade Area Studi Kasus  
Early Harvest Program “,FISIP UI, 2010. www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135746-T%2027995...pdf 
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Menurut Neraca Perdagangan ASEAN dengan Mitra Perdagangan pada tahun 

2002-2009 menunjukan bahwa ekspor ASEAN lebih banyak ke AS, sedangkan dari data 

yang diperoleh adalah negative untuk hasil China dapat dilihat dari tahun 2004 sebesar -

6,362.4 dan tahun 2005 sebesar -8,878.5, itu berarti ekspor ASEAN lebih sedikit ke 

China dan impor ASEAN lebih banyak dari China sehingga pasar ASEAN dibanjiri oleh 

produk China.13 Dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh China dan ASEAN, 

China mampu menguasai pasar ASEAN. China dan paham komunismenya dianggap 

sebagai ancaman bagi liberalisasi perdagangan Amerika. Kini perekonomian China justru 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bagi Amerika, China merupakan pasar yang 

sangat potensial tetapi masih sulit ditembus.14  

Campur tangan negara dalam sistem perekonomian China seringkali membuat 

eksportir kesulitan masuk dalam pasar China. Selain itu, harga produk domestik China 

juga sangat kompetitif terkait dengan rendahnya upah buruh.15 Hal ini sangat 

mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat terlebih lagi ketika China mampu memproduksi 

barang imitasi dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk Amerika Serikat. 

Apabila melihat perkembangan terkini politik luar negeri China memang merupakan hal 

yang sangat menarik. Public internasional melihat sekarang China menjadi salah satu 

kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan menjadikan 

China sebagai kekuatan yang hadir sebagai lawan utama hegemon dunia, yakni Amerika 

Serikat. 

                                                            
13   ASEAN Trade Statistics Database, www.aseansec.org/publications/asean_statistical_2010.pdf 

 14  Kathleen E. Hug, op. cit, hlm.159 
15 Erika, Mahasiswi hubungan internasional UI, “Strategi Politik Luar Negeri China dan Perkembangannya" hal.1 
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Ada beberapa factor yang menunjukan adanya persaingan global antara Amerika 

Serikat dan China di Asia Tenggara, yang pertama yaitu perebutan akses sumber minyak. 

Amerika dan inggris menguasai minyak Indonesia lewat perusahaan-perusahaan multi 

nasional yang terkenal dengan sebutan seven sisters yakni SHELL, BRITISH 

PETROLEUM, GULF, EXXON MOBIL, TEXACO, DANM CHEVRON, sedangkan 

China menanam pengaruhnya yang kiat kuat di Indonesia dan ASEAN lewat PETRO 

CHINA, CHINOOC, dan SINOPEC. Kedua, perebutan di Selat Malaka. Bagi China, 

selat ini seharusnya aman dan terhindar dari segala macam gangguan dalam suplai energy 

bagi Cina, tanker - tanker China selalu melewati Selat Malaka dalam perjalanan mereka 

membawa minyak dari timur tengah. Bagi Amerika Serikat, Selat Malaka disadari betul 

sebagai urat nadi energy China, sehingga Amerika memandang penguasaan selat ini 

merupakan langkah yang strategis menjinakkan Cina baik di kawasan Asia Tenggara 

maupun Asia Pasifik.16 Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak di antara 

Semenanjung Malaysia (Malaysia) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi 

dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, 

sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk 

jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 

menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: 

India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina.17 Dengan begitu, selain Amerika dan Cina, 

Selat Malaka menjadi ajang kepentingan negara- negara baik yang langsung berbatasan 

                                                            
16 Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI),” ASEAN Dan Indonesia Dalam Ancaman Persaingan 
Global AS-Cina Di Asia Tenggara”, diakses dari http://www.theglobal 
review.com/content_detail.php?lang=id&id=4843&type=99,  pada tanggal 12 juli 2012, pukul 15.00 
 
17 “Sensitifitas/penolakan Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di selat 
Malaka”,  http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1090/1530 Diakses 13/08/2012 
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dengan Selat Malaka, maupun negara-negara pengguna Selat Malaka seperti Jepang, 

Taiwan, Korea, Cina, dan bahkan negara-negara Timur Tengah.       

1.2      Rumusan Masalah: 

Dari latar belakang masalah diatas secara spesifik penelitian ini mencoba mengangkat 

pertanyaan, yaitu : Apa strategi yang dilakukan Amerika Serikat merespon kebangkitan 

ekonomi Cina di Asia Tenggara? 

1.3      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai “Strategi Amerika Serikat merespon kebangkitan Cina di Asia 

Tenggara” ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui persepsi Amerika Serikat terhadap ancaman Cina dan pengaruhnya di 

Asia Tenggara 

2. Untuk mengetahui strategi Amerika Serikat dalam merespon potensi ancaman ini. 

3. Untuk mengetahui alasan Amerika Serikat memilih strategi tertentu dalam merespon 

kebangkitan China ini. 

  1.4      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis yakni memberikan kontribusi keilmuan terutama terkait dengan 

penjelasan strategi apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam merespon 

kebangkitan Cina dan mengapa strategi itu yang dipilih oleh Amerika Serikat. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa/I program studi 

hubungan internasional dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi siapa saja yang 

akan melakukan riset tentang strategi apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam 
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merespon kebangkitan Cina dan mengapa strategi itu yang dipilih oleh Amerika 

Serikat. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Secara umum ada beberapa literature karya ilmiah baik berbentuk tulisan 

makalah, paper, buku, artikel, jurnal, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang 

menggambarkan serta menjelaskan tentang persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap 

kebangkitan Cina dan pengaruhnya di Asia Tenggara, maupun hal-hal lainnya yang 

berhubungan dengan topik skripsi yang penulis buat. Dari beberapa tulisan tersebut 

seperti: 

Paper yang yang ditulis oleh Fareed Zakaria, yang berjudul The Challenger dalam 

The Post American World  berisikan tentang perkembangan Cina dalam dunia 

internasional.18 Dalam tulisannya Fareed Zakaria menjelaskan mengenai peran dominan 

dari pemerintah China yang berhasil menjadikan China sebagai negara yang maju dalam 

perekonomiannya. China telah menuju ke arah reformasi yang benar yang telah 

membawa China kearah keterbukaan dan akuntabilitas dan juga kebebasan individu yang 

sudah mulai diakui. China juga menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan non-

konfrontasi. Perkembangan China yang semakin pesat dinilai juga karena China berhasil 

menjalankan soft power diplomacy nya yang akhirnya membawa China lebih baik lagi 

dalam ekonomi maupun politiknya, sehingga menjadikan Cina sebagai lawan yang 

berdiri sejajar dengan Amerika Serikat dalam kancah politik internasional. Kekuatan 
                                                            
18     Fareed Zakaria, The Challenger, dalam The Post American World .,New York: W. W. Norton & Co., 2008), hal. 86-128 
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Cina dalam hal-hal non-militer inilah yang sulit diatasi AS, yang selama ini cenderung 

menggunakan kapabilitas militernya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Pergerakan 

Cina yang pelan namun pasti dalam menarik simpati dari berbagai negara dunia melalui 

kekuatan ekonomi dan kekuatan non-militernya, mau tidak mau merupakan ancaman 

besar bagi dominasi Amerika Serikat di dunia internasional. Dengan fakta-fakta yang 

diberikan Fareed Zakaria menunjukkan bahwa kekuatan Cina akan semakin berkembang 

serta Cina akan semakin ekspansionis dalam memperluas pengaruhnya. 

Selanjutnya adalah jurnal majalah ilmiah UNIKOM yang ditulis oleh Dewi 

Triwahyuni berjudul  Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika 

Serikat.19 dimana dalam jurnal ini mengulas tentang Asia Tenggara yang muncul sebagai 

kawasan yang sangat diperhatikan oleh Amerika Serikat dalam menetapkan kebijakan 

luar negerinya. Wilayah Asia Tenggara merupakan tempat investasi bagi Cina. Negara-

negara ASEAN secara kolektif merupakan kawasan dengan sumber energy, dan 

kekayaan alam dunia yang besar, seperti timah, tembaga, emas, dan sumber-sumber yang 

dapat diperbaharui seperti karet, kopi, serta kayu-kayuan. Hasil bumi  seperti minyak dan 

gas juga terhitung dalam jumlah yang tidak sedikit. Posisi Asia Tenggara terbentang pada 

dua persimpangan jalur laut internasional. Yang pertama adalah jalur timur barat, yaitu 

jalur yang menghubungkan samudera hindia dengan samudera pasifik. Kedua adalah 

jalur utara-selatan , yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan 

Selandia Baru. Ketiga “pintu masuk” kawasan Asia Tenggara yaitu selat malaka, selat 

sunda dan selat Lombok yang merupakan titik penting dalam system perdagangan dunia. 
                                                            
19   Dewi Triwahyuni “ Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat “, Majalah Ilmiah 

UNIKOM Vol.9, No. 1 
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Selat Malaka sendiri merupakan selat yang menghubungkan samudera hindia dengan 

samudera pasifik, sekaligus sebagai jalur terpendek yang terletak diantara India, China, 

dan Indonesia, oleh karenanya selat ini dianggap sebagai “chokepoints” Asia. Dengan 

demikian Cina mengancam  perairan laut yang ada di kawasan Asia Tenggara, tidak 

hanya mengancam Amerika Serikat tapi juga mengancam perairan internasional dan  juga 

mempengaruhui perdagangan di Asia, Amerika Serikat mempunyai legitimasi untuk 

masuk kesana untuk membendung Cina karena Amerika Serikat berpikir upaya yang 

dilakukan Cina ini akan menggangu pelayaran internasional dan jalur perdagangan 

lainnya. 

Kemudian adalah artikel Prof.Dr. Syamsuddin Muhammad.Noor, yang berjudul 

Aktor Luar Dalam Permasalahan Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut 

Cina20 dalam artikel nya beliau menyampaikan bahwa Amerika Serikat melihat China 

sebagai naga besar yang sedang menggeliat baik dari segi ekonomi maupun militer. AS 

pun tidak mampu untuk melemahkan ekonomi China, karena jaringan China justru ada 

dimana-mana. Dalam  kasus yang diangkat oleh Muhammad Noor adalah kasus 

penangkapan nelayan Cina di Senkaku. Salah satu kebijakan yang telah China lakukan 

bercermin dari penangkapan nelayannya di Senkaku adalah Pemerintah Cina menekan 

serius pemerintah Jepang dengan melakukan manuver di bidang diplomatik, antara lain 

membatalkan kunjungan pelajar Jepang ke Cina, melarang atletnya ikut dalam kompetisi 

perlombaan di Jepang, dan yang paling jelas adalah menarik Dubes Cina untuk Jepang 

seminggu setelah kejadian, mendorong demonstrasi anti Jepang, melarang ekspor logam 

                                                            
20     Prof.Dr. Syamsuddin Muhammad Noor,  Aktor Luar Dalam Permasalahan Sengketa Internasional di Kawasan 
Perairan Laut Cina, February 8, 2012, internet : http://www.negarahukum.com/hukum/aktor-luar-dalam-
permasalahan-sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-cina.html., diakses tanggal 25 Maret 2012 pukul 
13.30 
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bumi ke Jepang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tingginya. China juga 

menangguhkan hubungan diplomatic tingkat tingginya dengan Jepang. China sebelumnya 

juga telah menghentikan rencana perundingan soal eksplorasi bersama sumber minyak 

dan gas di Laut China Timur, menunda pembicaraan soal perdagangan batu bara, dan 

membatalkan negosiasi penambahan frekuensi penerbangan sipil di antara dua negara. 

Terakhir, China secara mendadak membatalkan undangan kepada 1.000 anak muda 

Jepang ke Shanghai Expo. Hal-hal yang dilakukan Cina terhadap Jepang sangat 

berlebihan dan hal itu merupakan bentuk agresifitas Cina dalam merespon atau 

memperlihatkan hegemoninya dan salah satu bentuk kepercayaan diri yang berlebih yang 

di perlihatkan Cina untuk menyelesaikan masalah ini. 

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “Is China an Economic Threat to 

Southeast Asia?”21 John Ravenhill mengemukakan bahwa pengamatan terhadap data-

data perdagangan antara Cina-ASEAN dan arah  perdagangan  internasional dari Cina 

maupun negara-negara ASEAN memperlihatkan bahwa potensi kerjasama ekonomi dan 

perdagangan antara kedua pihak sangat besar. Jika sebelumnya Cina dan negara-negara 

ASEAN bersaing di pasar negara maju terutama AS dan Jepang, dengan semakin 

menguatnya market share Cina dikedua negara tersebut yang semakin menggantikan 

market share ASEAN, Cina akan menjadi pusat industri baru yang merupakan supplier 

utama pasar kedua negara tersebut. Sekalipun negara-negara ASEAN mungkin agak rugi, 

kerugian ini akan tertutupi dengan terbukanya pasar baru yang lebih besar di Cina sendiri 

karena Cina akan semakin membutuhkan barang modal berupa komponen industry bagi 

perusahaan-perusahaan manufakturnya. Dengan demikian, arah perdagangan akan beralih 
                                                            
21  John Ravenhill, “Is Chna an Economic Threat to Southeast Asia?”, Asian Survey, Vol. XLVI, No.5, September / 

October 2006, hlm.664 
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dan dengan ACFTA, proses peralihan arah perdagangan ini semakin cepat dan bisa 

diharapkan menciptakan “regional devision of labour” di wilayah Asia.  

 

1.6  Asumsi Penelitian 

 Amerika Serikat meyakini bahwa China adalah ancaman yang menjadi salah satu 

kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat 

 Amerika Serikat adalah aktor rasional yang selalu membuat pilihan strategi 

berdasarkan pertimbangan rasional dengan memperhatikan dinamika lingkungan 

strategic. 

 

1.7 Kerangka Teori  

1.7.1 Teori Neoklasikal Realis 

Menurut Kenneth Waltz Balance of Power dilakukan karena ada motif dari negara 

untuk:22 

1. mencegah bertambahnya kekuatan suatu negara atau sekumpulan negara, 

2. menambah kekuatan negaranya sendiri, sehingga dapat mengimbangi kekuatan negara 

lain, 

3. menciptakan kerjasama diantara sesama  negara lemah melawan negara kuat, dan 

4. membantu negara lemah dalam menghadapi negara kuat.  

Pada dasarnya neoklasikal realis muncul sebagai respon terhadap 

ketidakmampuan neorealisme menjelaskan beberapa variasi perilaku negara di dalam 

system internasional. Kenneth Waltz dalam  neorealismenya dengan benar dianggap 

                                                            
22   Waltz, Kenneth. ‘Theory of International Politics’. London: Addison-Wesley. 1979. 
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sebagai teori poltik internasional untuk menjelaskan bagaimana tekanan yang 

ditimbulkan oleh pola-pola tertentu dalam system internasional yang dapat membentuk 

perilaku negara (unit) secara umum, sementara mengabaikan bagaimana unit menanggapi 

tekanan tersebut, neoklasikal realis dapat dikatakan sebagai teori kebijakan luar negeri 

yang hanya terfokus pada hal yang diabaikan oleh neorealisme yaitu level unit yang 

mungkin menanggapi tekanan yang ditimbulkan oelh system internasional. Neoklasikal 

realism memiliki 3 asumsi penting yang terletak pada sifat negara dan system 

internasional. Pertama, system internasional adalah anarki,dimana tidak adanya otoritas 

sentral yang dapat mengatur perilaku negara. Tidak adanya otoritas sentral ini berarti 

bahwa negara tidak memiliki seorang pun yang dapat diandalkan. Kedua, negara-negara 

yang mempunyai karakter rasioanl dan kesatuan adalah actor utama dalam system 

internasional. Ketiga, kepentingan utama negara adalah kelangsungan hidup berarti 

bahwa negara yang bersangkutan harus menjaga keamanan negaranya, karena keamanan 

pada akhirnya tergantung pada kapasitas negara untuk membela, dan kemampuan militer 

sangat diperlukan. Dari asumsi ini, neoklasikal realis membuat proposisi umum yang 

menyatakan bahwa hidup di lingkungan anarkis dan swadaya harus bersaing satu sama 

lain untuk posisi yang menguntungkan dalam sistem yang terbaik untuk menjamin 

kelangsungan hidup mereka. Dan posisi mereka dalam system dapat ditunjukkan dalam 

kemampuan materinya yang relative. Perubahan posisi relative negara dalam sistem 

internasional karena perubahan dalam kemampuan materi mereka yang akan mengubah 

perilaku negara. Singkatnya, baik neoklasik realis dan neorealist setuju bahwa perilaku 
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suatu negara diwujudkan dalam kebijakan luar negerinya yang didorong  oleh sistem 

internasional. 23  

Selanjutnya Walt menyatakan, bahwa ada 5 hal yang mempengaruhi kebijakan 

dan yang mempengaruhi interpretasinya, hal tersebut yaitu, ideologi, niat..geografis, 

power, dan intensi negara lainnya.24 Kedekatan secara geografis dalam hubungan 

internasional dapat menciptakan ancaman karena secara natural potensi konflik yang 

dimunculkan sangat besar. Konflik teritorial adalah contohnya. Disamping itu, banyak 

fakta memperlihatkan bahwa perang terjadi antara negara bertetangga karena memang 

efek pembesaran power atau kekuatan pasti akan menyapu negara tetangga terlebih 

dahulu. Inilah sebabnya mengapa kemunculan Jerman sebagai negara kuat mengancam 

Perancis. Kasus terbaru adalah ketika Korea Utara melakukan pengayaan uranium dan 

pengembangan persenjataan nuklirnya, Korea Selatan menjadi pihak yang paling merasa 

terancam akibat pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara. 

Kemudian intensitas dari perilaku negara lain dapat pula mempengaruhi keamanan 

suatu negara yang merasa terancam. Perilaku negara lain tersebut didasari pula pada pola 

kedekatan dan interaksi terhadap suatu negara. Sebagai contoh Amerika Serikat tidak 

merasa terancam ketika Inggris mempunyai kapasitas untuk mengembangkan 

persenjataan nuklir, karena Amerika Serikat memiliki kedekatan dalam pola interaksinya 

di percaturan politik internasional karena mereka seringkali memiliki kesamaan 

kepentingan dalam setiap isu internasional yang terjadi. Sebaliknya, Amerika Serikat 

merasa perlu memberikan perlakuan yang berbeda dengan Irak, Iran, Korea Utara karena 
                                                            
23  Afrimadona, MA, “China’s Intervention in The Korean War: A Neoclassical Realist View”, Australian National University 
24   Walt mengatakannya, “… unlike traditional balance of power, claims that states do not balance against power, 

but against threats due to geographical proximity, power, and intentions of others” Halaman 321. Ibid   
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pola interaksi mereka terhadap Amerika Serikat selama ini tidak berjalan mulus, jadi 

intensi itu mempengaruhi interpretasi, sehingga dari interpretasi itu turun menjadi 

kebijkan negara.kebijakan itu yang kita kenal dengan perilaku internasional negara. 

Pasca perang dingin, dimana konstelasi politik internasional menjadi semakin 

dinamis, yang membuat pembacaan konsep balance of power menuai banyak 

perkembangan konseptual.  Dalam neoklasikal realis yang dikemukakan oleh Stephen 

Walt dikatakan sebagai 'balance of threat'. 25 Pengembangan yang dilakukan oleh Walt ini 

disebabkan karena kekuatan militer saja tidak cukup untuk membuat suatu negara 

bereaksi pada power negara lainnya. Ada sisi yang tidak terlihat yang harus dianalisis 

untuk membuat suatu negara juga membalancenya, yaitu ancaman.  

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki power di kancah internasional. 

Dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat melihat pengaruh 

lingkungan mempengaruhi strategi yang di pakai. Amerika Serikat melihat bahwa China 

itu merupakan pesaingnya dan disaat China mulai mengembangkan pergerakan 

ekonominya di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat merasa perlu untuk 

menyeimbangi kekuatan dengan cara aliansi dengan Asia Tenggara. Ancaman yang 

ditunjukkan China dengan pertumbuhan ekonomi nya yang semakin meningkat, membuat 

kekhawatiran Amerika Serikat sehingga perlu untuk melakukan sesuatu.  

 

 

 

 

                                                            
25   Stephen Walt, ‘The Origins of Alliances’. Cornell: Cornell University Press. 1990. 
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1.7.2 Teori Kepentingan Nasional 

   National Interest 

Kepentingan nasional merupakan konsep yang paling populer dalam analisa 

hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun 

menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar 

untuk menjelaskan perilaku suatu negara.26 Kepentingan nasional menjadi dasar dari 

pembuatan strategi yang dijalankan oleh suatau negara. Kepentingan nasional merupakan 

salah satu konsep yang paling dikenal luas oleh kalangan penstudi Hubungan 

Internasional karena konsep ini merupakan tujuan mendasar serta faktor paling 

menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar 

negeri sebuah negara. Selain itu konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur 

keberhasilan suatu politik luar negeri. 

Menurut Hans J.Morgenthau didalam "The Concept of Interest defined in Terms 

of Power", Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefiniskan dalam istilah "power" 

menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason” yang berusaha untuk 

memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan 

kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.27 

Morgenthau argued that interest was at the heart of all politics and thus on the 
international stage it behooved each state to pursue its national interest, 
generally defined as power. (J. Peter Pham, 2008: 258) 

 

                                                            
26 Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional  :  Disiplin dan Metodologi, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1994, hal 139 
27  Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 67 
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Menurut Morgenthau interest merupakan jantung dari politik internasional, setiap 

negara pasti akan melakukan tindakan berdasarkan dorongan national interest-nya, di 

mana national interest secara umum didefinisikan sebagai power. Power ini sendiri pun 

bisa berupa power ekonomi, militer, politik, ideologi dan kebudayaan. 

Hans J. Morgenthau stated, in American national interest, every political action 
is seen as directed toward keeping, increasing, or demonstrating power. The 
objective are 1) to maintenance of the objective the maintenance of the existing 
balance of power, 2) seeks to acquire more power, 3) seeks to show off strength in 
order to keep or expand power. (J. Peter Pham, 2008: 258) 

 
Hans J. Morgenthau pun mengemukakan bahwa dalam national interest Amerika, 

setiap tindakan politik yang dilakukan adalah bertujuan untuk menjaga, meningkatkan 

dan mendemonstrasikan power-nya. Tujuannya adalah untuk 1) untuk menjaga kondisi 

balance of power yang ada, 2) mencari power yang lebih besar lagi, dan 3) untuk 

menunjukkan power-nya guna menjaga ataupun meningkatkan power-nya.28 

Dalam hal ini pengaruh China yang kuat di kawasan Asia Tenggara itu 

berdampak pada sistem internasional, terutama Amerika Serikat. AS yang telah 

mengalami kegagalan di Afghanistan dalam perang melawan terorisme, sadar bahwa 

Asia Tenggara telah lama ditinggalkannya. Negara-negara Asia Tenggara saat ini pasca 

Perang Dingin, tidak lagi terkotak-kotak oleh ideologi. Mereka lebih bebas memilih 

pihak mana yang lebih menguntungkan untuk kawasannya. Fenomena ini tentu membuat 

AS khawatir, karena kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang 

terpenting. Sehingga kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara yakni 

menyeimbangkan kekuatan dan pengaruh ekonomi China di Asia Tenggara serta 

meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi Amerika Serikat di kawasan Asia 
                                                            
28   J. Peter Pham, ” What is in The National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Fereign 
Policy” (New York: NCAFP, 2008) 
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Tenggara. AS mempertahankan power-nya dan melakukan balance of power terhadap 

China di kawasan Asia Tenggara seperti yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau 

tersebut.  

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari 

seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu 

Negara terhadap Negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan factor penting bagi 

setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negerinya, dimana Negara tersebut tidak 

hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi 

untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas 

politik luar negeri suatu Negara.29 

 

 

 

1.8 Model Analisis 

Meluasnya pengaruh Cina di Asia Tenggara 

Ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara 

Strategi Amerika Serikat untuk merespon ancaman dari Cina tersebut 

 

 

 

 

 

                                                            
29 Dahlan Nasution, Konsep Politik Intenasional, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hal 32 

UPN "VETERAN" JAKARTA



19 
 

1.10 Metodologi Penelitian 

a.   Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengutamakan data 

yang berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitatif, bukan kuantitas yang 

dijadikan level pemahaman. 

b.   Jenis dan sumber data 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari sumber resmi pemerintahan 

AS untuk melihat posisi resmi AS terhadap Cina dan yang terkait tema skripsi 

serta.data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan atrikel-artikel lainnya yang 

relevan dengan tema skripsi.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melakukan (documentary research) dan 

internet research. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis mencoba 

mengidentifikasi ide-ide (gagasan) yang ada dalam berbagai literature laporan 

penelitian dan dokumen kemudian digunakan dalam merangkai argument untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 

d. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teori sebagai acuan dalam 

menginterpretasikan data-data yag ada. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

disaring (coding) dan disesuaikan dengan indicator-indikator yang diturunkan dari 

konsep-konsep yang ada dalam teori yang digunakan. Selanjutnya data-data tersebut 

diagregasikan dan digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum terhadap 

masalah yang diteliti. 
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1.11  Sistematika Penulisan 

 BAB I (Pendahuluan) 

Bab ini merupakan bab pendahulu yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Asumsi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Model Analisis, Metodologi 

Penelitian, an Sistematika Penulisan. Dengan tujuan sebagai materi penunjang 

pembahasan di bab-bab selanjutnya. 

 BAB II ( Amerika Serikat dan China di Asia Tenggara) 

Bab ini berisi strategi2 soft balancing seperti apa yang sedang dan telah 

dikembangkan oleh  AS dalam merespon peningkatan pengaruh Cina di Asia Tenggara 

dan mengapa cara tersebut yang ditempuh dan bagaimana strategi yang dilakukan AS.  

BAB III ( Strategi Amerika Serikat merespon kebangkitan China di Asia Tenggara) 

Membahas tentang apakah strategi ini efektif dalam membendung atau paling 

tidak mengimbangi pengaruh Cina di Amerika Serikat?  

BAB IV ( Penutup ) 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pertanyaan yang terdapat di bagian permasalahan dan intisari dari seluruh 

hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulisan skripsi ini 

tentang Strategi Amerika Serikat merespon kebangkitan China di Asia Tenggara dan 

mengapa cara itu yang ditempuh. 
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