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ABSTRAK 

Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia hingga 

Eropa. Tiongkok ingin membangun kembali Jalur Sutra pada abad 21. Jalur Sutra 

tersebut merupakan strategi Tiongkok yang dikenal dengan One Belt, One Road 

(OBOR). OBOR terbagi dalam 2 jalur, One Belt yang menghubungkan Asia-

Eropa dengan nama Silk Road Economic Belt melalui jalur darat. One Road, jalur 

maritim yang menghubungkan Tiongkok-Asia Selatan-Afrika-Eropa. Tiongkok 

menekankan pada jalur maritim, hal tersebut dikarenakan kemunduran Tiongkok 

di jalur maritim di masa lalu. Jalur Maritim dilihat sebagai penghubung antar 

negara dan menjadi peluang bagi Tiongkok. Hal tersebut juga berkaitan dengan 

pergeseran zona strategis maritim dan aktor great power lain yang menyebarkan 

pengaruh di seluruh dunia. Asia Tenggara menjadi pintu utama bagi Tiongkok 

untuk mengakses jalur maritim. Dalam hal ini, Asia Tenggara menjadi perhatian 

Tiongkok sebagai pintu gerbang jalur laut  (Maritime Silk Road/MSR). 

Aktivitas dagang di jalur maritim yang sangat tinggi juga perlu diiringi dengan 

pembangunan militer sebagai power projection. Hal tersebut juga sebagai bentuk 

upaya untuk membendung atau merespon ancaman, baik dari aktor negara atau 

aktor non-negara. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan Tiongkok dalam MSR, 

sehingga Tiongkok melakukan military power projection untuk membangun jalur 

sutra maritim abad 21. Asia Tenggara yang berada di zona strategis membuat 

Tiongkok perlu melakukan military power projection di MSR wilayah Asia 

Tenggara. 

Kata kunci : MSR, Tiongkok, Military Power Projection, Asia Tenggara 
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ABSTRACT 

Silk road was a comercial route which connect Asia to Europe. In 21st 

century, China want to revive the Silk Road. Silk Road is China's strategy called 

as ONE BELT, ONE ROAD (OBOR). OBOR divide into 2 routes, One Belt which 

connect Asia-Europe under the name Silk Road Economic Belt (SREB) by land 

route. One Road, maritime route which connect China-South Asia-Africa-Europe. 

China empasize in maritime route, it caused by China's regress in old maritime 

route. Maritime route is seen as connector to each countries and become an 

opportunity to China. It related to maritime strategic zone shifting and other great 

power actors which spear its  influence to whole world. Southeast Asia become 

main gate for China to access maritime route. In this case, China put a concern 

into Southeast Asia as gate maritime route gate (Maritime Silk Road/ MSR). 

Comercial activity grow more intencity which hold in maritime route need 

military capability build-up as power projection. It is  a form of effort to contain 

or respon threats which come from state or non-state actors. It can be used as 

concideration for China in MSR, so that China do military power projection to 

build 21st century maritime silk road. Southeast Asia which laid on strategic zone 

forced China to do military power projection in that region to bulid MSR. 

Keywords : MSR, China, Military Power Projection, Southeast Asia 
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internasional suatu negara. Faktor tersebut juga dapat menentukan arah kebijakan 

luar negeri suatu negara. Seperti halnya Maritime Silk Road (MSR) milik 

Tiongkok, pengaturan strategi yang detail dapat mendorong kesuksesan program 

tersebut. Dalam hal ini, aspek ekonomi beriringan dengan aspek militer. 

Perdagangan di jalur laut rentan terhadap terjadinya pembajakan atau ancaman 

lainnya. Sehingga dalam MSR aspek ekonomi dan militer berjalan beriringan.  

 Skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam 

dalam hasil penelitian. Isu yang diangkat merupakan isu mengenai military power 

projection dalam bidang geopolitik dan geostrategi yang dapat membantu 

terbentuknya dunia yang aman dan damai. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tiongkok, sebagai salah satu negara terbesar di Asia, berusaha untuk 

menyebarkan pengaruhnya melalui perdagangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

filosofi Tiongkok terkait berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Sejak 

dinasti Han, Tiongkok telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di 

dunia. Jalur perdagangan yang sering dilalui Tiongkok dikenal dengan Jalur Sutra, 

penamaan tersebut dikarenakan produk Tiongkok yang terkenal pada waktu itu 

adalah sutra. Jalur tersebut selanjutnya digunakan oleh para pedagang,  sekaligus 

menjadi jalur ekspansi. 

Melalui jalur sutra tersebut Tiongkok memperluas pasar dan 

meningkatkan hubungan dengan negara tetangga. ―Persahabatan, penghargaan, 

keuntungan dan toleransi,‖ merupakan prinsip-prinsip pada politik luar negeri 

Tiongkok dalam berinteraksi dengan negara lain. Dan Jalur Sutra Maritim akan 

menjadi penghubung utama Tiongkok dengan negara-negara tetangga. Hal 

tersebut mempengaruhi pola ekspansi Tiongkok yang cenderung memilih 

kooperasi dibandingkan  konflik.
1
  

Jalur Sutra sudah ada sejak Dinasti Han. Pada masa itu, jalur sutra 

menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan daratan Tiongkok dengan 

                                                           
1
 Gao Lan, Reconstructing Maritime Silk Road & China’s Marine Diplomacy with Neighboring 

Countries. dalam History Research. Vol. 2, No. 3, 2014. pp. 11-14. doi: 

10.11648/j.history.20140203.11  (08 April 2015), Hlm 1  
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Eurasia. Jalur Sutra tersebut kemudian meluas hingga ke India. Selain melalui 

daratan, jalur sutra juga melalui lautan.  Pada awal digunakannya jalur laut dalam 

ekspansi, Tiongkok menjadi tujuan ekspansi dari negara lain. Pada masa itu, 

Kekaisaran Roma menguasai jalur maritim, jalur tersebut melalui Teluk Persia, 

Laut Merah, menuju Tiongkok.
2
 

Pesatnya aktivitas dagang dan transportasi di perairan, membuat 

Tiongkok juga memperluas jalur perdagangannya melalui jalur laut. Jalur laut 

pertama kali digunakan Tiongkok pada Dinasty Zhou, melalui Jepang, Vietnam, 

hingga ke Afrika, Eropa, dan Kekaisaran Romawi. Dinamakan dengan jalur sutra 

maritim dikarenakan sutra sebagai komoditas Tiongkok dianggap sebagai simbol 

perdamaian. Hal tersebut berkaitan dengan cara Tiongkok membuka jalur 

perdagangan dengan bertukar hadiah. Dengan begitu, sutra identik dengan 

Tiongkok yang bersifat kooperatif.
3
 

Hal tersebut juga menjadi pedoman Tiongkok dalam membangun Jalur 

Sutra Maritim pada masa modern. Dalam membangun kembali Jalur Sutra 

Maritim (Maritime Silk Road; disingkat MSR), Tiongkok menggunakan filosofi 

mengenai berhubungan baik dengan elemen sekitarnya. MSR yang sudah ada 

dimodernisasi menjadi 21st Century Mritime Silk Road. MSR abad 21 ini 

memiliki arti baru bagi Tiongkok. MSR akan menghubungkan Tiongkok dengan 

negara lain dengan menghilangkan hambatan ruang dan waktu. MSR dapat 

menjadi sarana bagi Tiongkok untuk menyebarkan budaya maritim sebagai salah 

satu soft power Tiongkok. Kemudian, mengembangkan ekonomi berbasis laut 

                                                           
2
 Rajeev Chaturvedy, 8 Oktober 2014, New Maritime Silk Road : Converging Interests and 

Regional Responses, ISAS Working Paper, No. 197,  hlm 2-4 
3
 Ibid. Hm 5 
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bagi Tiongkok dan negara tetangga. Selain itu, MSR berfokus pada pembangunan 

pelabuhan di Asia Tenggara. Dalam hal keamanan, MSR dapat menjadi buffer 

zone  yang dapat mendukung keamanan regional.
4
  

MSR berada dalam kerangka besar Tiongkok yaitu . OBOR merupakan 

kebijakan luar negeri Tiongkok yang memuat dua program yaitu, Silk Road 

Economic Belt dan Maritime Silk Road (MSR). Tiongkok dalam MSR 

menegaskan bahwa, pembangunan basis maritim Tiongkok (China’s marine) 

memang menggunakan hard power berupa militer dan ekonomi, namun juga 

menggunakan soft power  berupa secara politis, teknologi, hukum (legal), dan 

kebudayaan maritim. Untuk menunjang hal tersebut dan menjamin kedaulatan 

Tiongkok, melalui MSR  Tiongkok membangun kekuatan militer berbasis laut 

(naval power), mempromosikan budaya maritim, mengembangkan perekonomian 

Tiongkok secara maksimal, melakukan eksplorasi terhadap sumber daya, 

bekerjasama untuk menjamin keamanan laut, dan bekerjasama dalam tata kelola 

kelautan.
5
 

Pada program OBOR Tiongkok memiliki jalur darat dan jalur laut. 

OBOR sendiri menitik beratkan pada infrastruktur dan terhubungnya setiap 

wilayah dalam satu jalur. Pada hal ini, Tiongkok lebih berfokus pada 

pembangunan infrastruktur transportasi darat mau pun laut. Pada transportasi laut, 

akan menyoroti pembangunan pelabuhan di Asia Tenggara dan berbagai aktivitas 

PLAN yang mendorong pada keterikatan atau ―infrastructure connectivity‖.
6
 

                                                           
4
 Op. Cit, Gao Lan, hlm 11-12 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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Di sisi lain,pada MSRTiongkok memiliki keinginan untuk membangun 

kekuatan militer melalui PLAN (People’s Liberation Army Navy).
7
 Perdagangan 

dan perekonomian menjadi salah satu instrumen bagi Tiongkok untuk masuk ke 

suatu negara. Meskipun militer dan ekonomi beriringan, hampir seluruh MSR 

merupakan strategi militer Tiongkok. Motif ekonomi menjadi pendorong 

Tiongkok dalam MSR, meskipun begitu Tiongkok juga memperkuat militernya. 

Tindakan persuasif yang dilakukan Tiongkok membuat MSR tidak terlihat sebagai 

upaya ekspansi. Motif ekonomi dipilih Tiongkok untuk membangun MSR 

dibandingkan dengan  militer secara terang-terangan. Hal tersebut berkaitan 

dengan modernisasi militer membutuhkan investasi dengan nilai yang cukup 

besar. Sehingga beriringan dengan peningkatan ekonomi, kekuatan militer 

Tiongkok juga mengalami peningkatan.
8
 

Meskipun MSR merupakan alat eskpansi bagi Tiongkok yang memiliki 

elemen militer, power yang digunakan lebih mengarah pada soft military power. 

hal tersebut dikarenakan Tiongkok lebih berfokus pada ancaman tingkat rendah 

(low-grade threat). Meskipun MSR menjadi program ekspansi Tiongkok, namun 

keinginan Tiongkok lebih kepada hubungan jangka panjang. Hal tersebut 

berkaitan dengan MSR yang diperkenalkan sebagai OBOR, dibandingkan dengan 

kerjasama militer.
9
 

Dilihat dari pemetaan zona kelautan, Zona Transpasifik dan Transatlantik 

yang strategis mendorong negara lain, yaitu Amerika Serikat untuk melakukan 

                                                           
7
 People‘s Liberation Army Navy (Tentara Nasional Republik Rakyat Tiongkok Angkatan Laut) 

8
 Morgan Clemens, 28-29 Juli 2015, The Maritime Silk Road and the PLA, Paper yang 

dipresentasikan di China as a ―Maritime Power‖ Conference, CNA Conference Facility, 

Arlington. hlm 3-12. 
9
 Ibid.  
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dominasi. Selain itu, dominasi Amerika Serikat di Asia dan Eropa merupakan 

upaya dalam memelihara keamanan dan power Amerika Serikat itu sendiri. Selain 

itu, posisi Tiongkok yang berada di Asiatic Mediterania memberikan  keuntungan 

tersendiri. Posisi tersebut merupakan posisi strategis di dunia yang memberikan 

keuntungan pada Tiongkok dalam membangun jalur sutra.
10

 Tiongkok memiliki 

kedekatan geografis dan kultural dengan Asia Tenggara. Tiongkok yang memiliki 

keuntungan tersendiri dalam mengakses sumber daya di Asia Tenggara dapat 

menjadi emerging power dalam politik internasional.
 11

  

Selain itu, pergeseran zona srategis juga membuat Asia Tenggara yang 

berada di zona Transpasifik menjadi tujuan para geostrategic player.  Posisi Asia 

Tenggara berada di jalur utama perdagangan, transportasi dan sekaligus berada 

pada chokepoint. Hal tersebut menjadi alasan bagi negara pelaku geostrategi 

(geostrategic player) untuk memproyeksikan kekuatan pada wilayah tersebut. 

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga bermain di Asia Tenggara dengan tujuan 

untuk mendapatkan akses ke Asia. Selain itu, adanya aliansi dengan Filipina dan 

Singapura juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat untuk 

mengakses laut di Asia Tenggara. Keberadaan dua negara besar di Asia Tenggara 

menunjukkan arti penting wilayah tersebut bagi strategi. Seperti halnya sebagai 

jalur untuk mengakses hal-hal berikut sumber energi, memberikan pengaruh 

                                                           
10

 Francis P Sempa, 9 Januari 2015, Nicholas Spykman and The Struggle for the Asiatic 

Mediteranean, dapat diakses di  

http://thediplomat.com/2015/01/nicholas-spykman-and-the-struggle-for-the-asiatic-

mediterranean/,  (diakses pada 15 Januari 2016)  
11

 Ibid. 
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ekonomi, mengendalikan jalur laut utama, kontrol politik terhadap suatu teritori, 

sekaligus menjadi wilayah dalam agenda balance of power.
 12

 

Keberadaan pengaruh power lain yang harus diperhatikan adalah India. 

Asia Tenggara juga menjadi fokus India dalam memproyeksikan kekuatan dan 

mengimbangi pengaruh Tiongkok di Asia. Posisi Asia Tenggara yang menjadi 

jalur utama menuju sumber daya, membuat negara dengan power besar berusaha 

menyebarkan pengaruh di wilayah tersebut. Selain itu, keadaan geografis Asia 

Tenggara yang sebagian besar kepulauan membuat power terkonsentrasi pada laut 

dan udara. Sehingga dalam hal ini akan terjadi kontestasi power dalam navy mau 

pun airforces. Power yang menjadi perhatian berada pada kekuatan maritim dan 

udara, yang dapat dikatakan bahwa MSR menjadi alat bagi Tiongkok untuk 

menyebarkan pengaruh dan membendung kekuatan lain di Asia Tenggara.
13

 

Berkaitan dengan pemetaan zona, Tiongkok melalui PLA telah memiliki 

peta laut tersendiri yang dianggap sebagai wilayah strategis. Wilayah perairan 

yang menjadi fokus bagi MSR adalah Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok 

Selatan, dan Samudra Hindia. Di samudra Hindia, Tiongkok memiliki tujuan 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan kemanan jalur komunikasi laut (sea 

lanes of communication).
14

 Kemudian, pada kerangka OBOR, strategi yang 

digunakan oleh Tiongkok pada wilayah Barat Laut menggunakan Asia Tenggara 

sebagai pusat strategi (pivot). Asia Tenggara menjadi jalan utama bagi Tiongkok 

untuk mengakses Asia Selatan dan Asia secara keseluruhan. Sehingga dalam hal 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Andrew Scobell, 2-3 Maret 2001, The Rise of China : Security Implication, Strategic, Studies, 

Institutes : US. 
14

 Op. Cit, Morgam Clemens 
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ini dapat dikatakan bahwa posisi Asia Tenggara merupakan wilayah strategis dan 

menjadi jalan utama bagi Tiongkok untuk membangun MSR.
15

 

Tugas PLAN dalam keikutsertaan atau peran sebagai tentara nasional 

Tiongkok juga dijelaskan dan dimuat dalam 10th Defense White Paper (DWP) 

yang terbit pada 26 Mei 2015. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa 

Tiongkok memiliki fokus perluasan peran PLAN dalam pertahanan dan keamanan 

Tiongkok. PLAN yang awalnya hanya berada di jalur operasi pesisir, dituntut 

untuk dapat pula berperan dalam arena global. Hal tersebut juga merubah fokus 

PLAN secara bertahap yang awalnya hanya berupa pertahanan lepas pantai atau 

―offshore water defense‖ kini ditambahkan dengan perlindungan laut lepas atau 

―open seas protection‖.
16

 

Dalam kerjasama militer, Tiongkok tidak dapat terus-menerus 

mengandalkan fasilitas militer dari host coutry. Dengan begitu Tiongkok 

mendukung fasilitas lokal melalui MSR melalui pembangunan infrastruktur, 

selanjutnya yang menjadi tujuan utama adalah mendapatkan akses terhadap 

fasilitas militer yang dibutuhkan. Sehingga Tiongkok berfokus dalam 

―infrastructure connectivity‖. Hal tersebut menjadi penting karena fasilitas 

pelabuhan merupakan landasan dari keamanan jalur laut dan keamanan jalur laut 

merupakan hal penting untuk stabilitas MSR.
17

 

                                                           
15

 Helen Chin, dkk, Mei 2015, The Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk 

Road, Fung Business Intelligence Centre, Kowloon : Hong Kong, hlm. 5-6 
16

 Catlin Campbell, 1 Juni 2015, Highlights from China’s New Defense White Paper, ―China’s 

Military Strategy‖, termuat dalam U.S.China Economic and Security Review Comission,. 

Hlm. 1 
17

 Op. Cit, Morgam Clemens 
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Pendirian infrastruktur militer menjadi hal yang diwaspadai oleh host country, 

berkaitan dengan post colonial. Pembangunan pangkalan militer menjadi sangat 

sensitif mengingat fungsi militer sebagai pertahanan dan penyerangan. Maka dari 

itu, untuk mengurangi resistensi tersebut Tiongkok menggunakan ekonomi dan 

bantuan luar negeri. Tidak menutup kemungkinan jika host coutry akan tetap 

menolak untuk bekerjasama dengan Tiongkok.
18

 

Selain itu, Tiongkok juga menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah pos-

pos laut. Pos-pos tersebut digunakan untuk mengawasi dan memantau MSR. 

Tiongkok tidak hanya memiliki pilihan pembangunan pangkalan militer tetapi 

juga kerjasama ekonomi. Tiongkok melalui COSCO (China Ocean Shipping 

Company) telah memiliki kerjasama dengan empat pelabuhan di dunia, yaitu 

Antwerp, the Piraeus, Suez, dan Singapura. Empat pelabuhan tersebut tergolong 

strategis. Seluruh kerjasama dan negara tujuan kerjasama telah diperhitungkan 

termasuk kerjasama yang ditawarkan.
19

  

Dalam hal ini MSR merupakan salah satu cara bagi Tiongkok untuk 

memperkuat militernya. Dengan berbagai program yang ditawarkan, Tiongkok 

memiliki berbagai pilihan untuk mengakses fasilitas militer dan pelabuhan dalam 

negeri host country. Sebagai emerging power, Tiongkok juga berupaya 

menyebarkan pengaruhnya di Asia, terutama Asia Tenggara yang berada di 

wilayah strategis. Tiongkok harus melewati Asia Tenggara untuk mengakses Laut 

Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia. 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 



9 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis sampaikan tersebut menghasilkan 

rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana Upaya Tiongkok dalam  

membangun jalur sutra maritim di Asia Tenggara tahun 2006-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan umum 

a) Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana yang telah 

ditentukan dalam kurikulum Universitas Brawijaya. 

b) Melakukan pengujian konsep yang telah diperoleh penulis selama 

kuliah terhadap fenomena tersebut. 

c) Menguji kemampuan penulis sebagai insan akademis dengan 

menulis karya ilmiah dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. 

Mengembangkan kemampuan keilmuan melalui metode ilmiah. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a) Memberikan pemaparan mendalam mengenai proses Tiongkok 

membangun jalur sutra maritim, khususnya dalam menggunakan 

elemen militer. 

b) Memberikan gambaran mengenai penggunaan militer dalam 

membangun jalur MSR Tiongkok. 

c) Memaparkan penggunaan hard dan soft military power dalam 

mempertegas sasaran kepentingan. 
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d) Memberikan alternatif pemikiran dalam melihat geostrategi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Sebagai sumbangsih penelitian dan memberikan pandangan 

mengenai pentingnya maritim dalam strategi. 

b) Memberikan pemaparan mengenai manfaat strategis maritim 

sebagai tempat kontestasi power. 

c) Memberikan rekomendasi terhadap kerjasama yang terjalin 

dengan Tiongkok.
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BAB II  

KERANGKA PEMIKIRAN 
 

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai studi terdahulu yang penulis 

gunakan  sebagai acuan dalam penelitian. Studi terdahulu yang penulis gunakan 

merupakan tulisan dari Larry Haunauer dan Peter Chalk dengan judul ―India’s and 

Pakistan’s Strategies in Afghanistan: Implication for the United States and the 

Region‖. Haunauer dan Chalk memberikan gambaran geopolitik di Asia Selatan, 

menjalaskan juga mengenai power projection yang dilakukan oleh India. Tulisan 

kedua merupakan tulisaan dari  Peter J. Rimmer dengan judul ―Western Pasific 

Geostrategy : Subic Bay Before and After Withdrawal‖ dierbitkan dalam jurnal 

Marine Policy, vol. 21. Kedua tulisan tersebut sebagai acuan penulis dalam 

menentukan konsep dan memahami fenomena untuk menjawab rumusan masalah 

dan memahami fenomena yang diteliti.  

Selanjutnya terdapat kerangka konseptual yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah. Penulis menggunakan konsep power projection menurut Walter 

Ladwig. Selanjutnya konsep tersebut dioperasionalisasikan dan digunakan untuk 

membuat alur berpikir. Pada akhir bab terdapat argumen utama sebagai jawaban 

sementara. 
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2.1 Studi Terdahulu 

Afganistan menjadi negara yang strategis bagi India dan Pakistan, Afganistan 

berada di antara dua negara tersebut. India memiliki kepentingan untuk membuat 

Afganistan lebih stabil dan mengalami pertumbuhan ekonomi. India melalui 

programnya untuk Afganistan  juga memiliki kepentingan dalam proyeksi kekuatan. 

Melalui soft power yang dimiliki, India berharap dapat memenangkan Afganistan. 

Strategi-strategi tersebut berupa mencari pengaruh politik di Afganistan, 

menyediakan bantuan untuk pembangunana dan berusaha mempengaruhi ekonomi, 

regionalisasi solusi pada permasalahan keamanan dan stabilitas di Afganistan. 

Selanjutnya, India memproyeksikan kekuatan (power), posisi Afganistan yang berada 

di jalur menuju Asia Tengah. India menjaga jalur perdagangan maritim dan arus 

pengiriman energi. Dengan adanya aset militer yang dikerahkan untuk menjaga jalur 

perdagangan, diharapkan  India dapat mengamankan jalur tersebut. Selain itu, 

melalui humanitarian relief, India dapat melaksanakan tujuan kemanusiaan.
20

 

Tujuan Pakistan di Afganistan adalah untuk mengimbangi dan mengurangi 

pengaruhi India di Afganistan. Taliban menjadi pilihan Pakistan untuk menjalankan 

strateginya. Melalui ekstrimis Pakistan menyebarkan pengaruh di Afganistan. 

Pakistaan juga menawarkaan bantuaan kemanusiaan, perdagangan dengan Pakistan, 

dan mengamankan perdagangan Asia Tengah dan sumber energi. 

                                                           
20

Larry Haunauer dan Peter Chalk, 2012, India’s and Pakistan’s Strategies in Afghanistan: 

Implication for the United States and the Region,  RAND Corporation:Santa Maria Avenue, 

Hlm  11-23 
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Afganistan secara umum akan lebih memihak pada India untuk keterlibatan 

dalam pembangunan dan keamanan. Di sisi lain, Afganistan juga menerima Pakistan 

di sektor yang bertentangan dengan India. Dilema yang dihadapi Afganistan adalah 

ketidakseimbangan pengaruh India dan Pakistan di Afganistan. Dalam hal ini, 

diharapkan India juga turut serta untuk berkomitmen menjaga satabilitas regional. 

Amerika Serikat juga memiliki ketertarikaan di Asia Selatan, selain sebagai 

mitra dagang juga rekonstruksi di Afganistan. Dalam hal ini, stabilitas regional 

menjadi hal yang sangat disoroti mengingat terdapat konflik internal di Afganistan. 

Peran India yang juga memperhatikan stabilitas regional, dapat menjadi alat bagi 

Amerika Serikat untuk memasuki Afganistan.
21

 

Haunauer dan Chalk lebih menekankan pada sisi strategi secara regional dan 

melihat  aktor internal serta aktor eksternal. Dalam hal power projection disoroti 

sebagai upaya dalam meraih tujuan dan pengaruh di Afganistan. Dalam strategi yang 

digunakan India di Afganistan hanya memuat mengenai keamanan dan bantuan 

kemanusiaan. Konsep power projection kurang dielaborasi karena Haunauer dan 

Chalk lebih menyoroti sisi strategis.  

Penulis akan menggunakan konsep power projection dalam jurnal tersebut 

untuk menjawab rumusan masalah. Terdaapat dua variabel yang dioperasionalkan 

dalam jurnal Haunauer dan Chalk, Penulis akan menggunakan konsep Walter Ladwig 

dengan 9 variabel dalam penelitian ini. Selain itu, penulis akan lebih menyoroti 

power projection suatu negara ke regional. 

                                                           
21

Ibid, hlm 57-58 
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Tulisan kedua yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini adalah 

tulisan terkait isu yang sama yaitu geostrategi atau upaya negara dalam 

memproyesikan power yang dimiliki. Dalam hal ini penulis menggunakan tulisan 

dari Peter Rimmer mengnai strategi Amerika Serikat pasca Perang Dunia II hingga 

Perang Dingin di Filipina. 

Wilayah Pasifik yang menjadi medan perang dan jalur transportasi pada 

masa Perang Dunia II menjadi wilayah yang harus diperhatikan karena fungsinya 

yang vital. Filipina dipilih Amerika Serikat karena berada di dekat Korea, samudra 

Pasifik, dan negara kepulauan. Filipina yang dekat dengan wilayah perang menjadi 

pilihan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer. Wilayah yang menjadi 

pangkalan militer adalah teluk Subic, Filipina. Arus transportasi yang melewati Subic 

cukup padat termasuk kapal dagang, kapal komersil, dan kapal militer.
22

  

Amerika Serikat berupaya membendung kekuatan Russia di Asia, dengan 

pembangunan tersebut dapat mengawasi perang Vietnam. Selain itu, adanya 

pangkalan yang lebih dekat dari lokasi membuat para tentara dapat segera 

mendapatkan bantuan senjata, medis, dan lainnya. Selain itu, teluk Subic juga 

menjadi depot persediaan angkatan laut. Depot tersebut juga sekaligus menjadi 

penyedia bahan bakar pesawat tempur di titik Cubi.
23

  

Selain itu, Amerika Serikat juga membangun berbagai pangkalan untuk 

membendung kekuatan Russia. Seperti halnya di Jepang, Australia, Taiwan, 

                                                           
22

 Peter J. Rimmer, 1997, US Western Pasific Geostrategy : Subic Bay Before and After Withdrawal, 

Marine Policy, vol. 21, no. 4, pp. 325-344, Elsevier: Great Britain. 
23

 Ibid. 
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Thailand, Korea Selatan, dan Guam. Dalam operasi pangkalan tersebut juga 

mengalami perselisihan dengan pemerintah domestik. Wilayah  akses operasi 

Amerika Serikat dipersempit, terutama teluk Subic di Filipina. Kepemilikan 

pangkalan militer teluk Subic berada di tangan Filipina. Karena hal tersebut 

membuat akses Amerika Serikat terbatas. Pergantian pemerintahan di Filipina 

memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk membuka kerjasama dengan 

pemerintah Filipina terkait akses di teluk Subic.
24

 

Terkait perubahan teluk Subic dari kota pelabuhan menjadi pelabuhan bebas 

(freeport) merupakan usulan dari Amerika. Terdapat program perencanaan, potensi, 

dan kemajuan  (progress). Dalam perencaanaa ditekankan pada perubahan teluk 

Subic menjadi kompleks industri maritim dan kompleks penerbangan sipil. 

Kemudian pada potensi, teluk Subic memiliki potensi sebagai fasilitas transportasi 

berskala besar, penyimpanan cadangan bahan bakar, perumahan, dan fasilitas publik 

lainnya. Dalam proses pembangunan teluk Subic tersebut berkaitan dengan investasi 

yang masuk pada wilayah tersebut untuk membangun gudang, bandara, hotel, dan 

sebagainya.
25

 

Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan mengenai dukungan politik domestik 

sebagai penunjang strategi Amerika. Kondisi poiltik Filipina dapat mempengaruhi 

pergerakan dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi rujukan penulis terkait dengan 

hubungan geostrategic player dan geopolitical pivot.
26

 Selain itu, relevansi tulisan ini 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Geostrategic player merupakan negara yang mampu mengarahkan kebijakannya dengan 

menyebarkan pengaruh sebagai dominasi power. Secara sederhana disebu sebagai negara 
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berada pada pengoperasian strategi yang dilakukan Amerika Serikat dalam mem 

bendung kekuatan Russia melalui proxy power yaitu Filipina. Penulis akan berfokus 

dalam jalur sutra maritim dari sudut geostrategi terlepas dari keberadaan great power 

mau pun proxy power.  

Terkait tulisan tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai 

geostrategi dari sudut pandang masa damai. Selain itu, penulis juga melihat 

penggunaan geostrategi pada suatu region (wilayah/kelompok negara).  Penulis lebih 

mengerucutkan pada power projection, sehingga perlu adanya batasan ruang lingkup. 

Dalam tulisan penulis memuat pemaparan mengenai power projection dari Tiongkok 

yang memang menggunakan soft dan hard power dalam pelaksanaannya. Selain itu, 

dalam sisi ini penulis juga memberikan pemaparan pada zona transpasifik yang 

strategis dibandingkan dengan zona lainnya. Banyak penelitian terdahulu yang 

menyebutkan pergeseran zona strategis, sehingga menjadi menarik saat penulis 

mengangkat ruang lingkup transpasifik, dengan aktor Tiongkok sebagai emerging 

power, dan konsep military power projection sebagai konsep untuk mennjawab 

rumusan masalah. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan konsep 

military power projection. Istilah power projection lebih lekat pada militer, hal 

tersebut berkaitan dengan ekspansi dan power yang lebih mengarah pada hard power. 

Konsep military power projection sendiri memiliki instrumen penjelasan yang dapat 

                                                                                                                                                                     
yang memainkan geostrategi. (disimpulkan dari Zbigniew Brzezinzski, April 1997, The 

Grand Chessboard, Tidak Terbit) 
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menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam membangun MSR. 

Selain itu, konsep tersebut juga memiliki kategori soft dan hard yang selanjutnya 

dapat memberikan penjelasan kecenderungan power projection yang dilakukan. 

2.3 Definisi
27

 

Penulis menggunakan konep power projection menurut Ladwig. Ladwig 

mengutip definisi dari DoD sebagai berikut:  

―[t]he ability of a nation to apply all or some of its elements of 

national power –political, economic, informational, or military– to 

rapidly and effectively deploy and sustain forces in and from multiple 

dispersed locations to respond to crises, to contribute to deterrence, 

and to enhance regional stability.‖
28

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa power projection secara garis besar 

adalah kemampuan suatu negara dalam menggunakan kekuatan nasionalnya baik 

secara keseluruhan mau pun sebagian. Penggunaan kekuatan tersebut bertujuan 

untuk melakukan penyebaran pasukan secara cepat dan efektif dan menyokong 

kekuatan dari dan dalam lokasi pembubaran untuk merespon krisis, berkontribusi 

dalam menangkis ancaman, dan meningkatkan stabilitas regional. Kekuatan 

nasional yang dimaksud merupakan kekuatan politik, militer, ekonomi, dan 

informasi. 

                                                           
27

 Walter Ladwig, 2010, India and Military Power Projection: Will the Land of Gandhi Become a 

Conventional Great Power, dalam Asian Survey, vol. 50, nomor 5, halaman 1162-1183. 
28

 Departmen of Defense, 2009, U.S. Joint Chiefs of Staff Joint Publication 1–02: Department of 

Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Washington, D.C.: U.S. Government 

Printing Office, dapat diakses di http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict diakses pada 26 

April 2016. 
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Power projection dilihat sebagai kemampuan suatu negara untuk 

menerapkan seluruh atau beberapa elemen kekuatan nasional. Kekuatan tersebut 

digunakan untuk melakukan penyebaran pasukan secara cepat dan efektif dan 

menyokong kekuatan dari dan dalam lokasi pembubaran untuk merespon krisis, 

berkontribusi dalam menangkis ancaman, dan meningkatkan stabilitas regional. 

Elemen-elemen tersebut memberikan pengaruh dalam besar kecilnya potensi yang 

dimiliki suatu negara untuk melakukan power projection. 

2.3.1 Military Power Projection menurut Ladwig 

Definisi power projection dari DoD dikembangkan menjadi military 

power projection oleh Ladwig. Dalam tulisannya yang berjudul ‖India and 

Military Power Projection‖, Ladwig mengutip definisi dari DoD dan 

menambahkan, ―Military assets, depending on how they are employed, can 

advance a state foreign policy goals by fascilitating the projection of either 

hard or soft form of military  power.‖
29

 Aset militer menjadi pendukung 

politik luar negeri suatu negara, dikarenakan dapat mempermudah proyeksi 

kekuatan yang akan dilakukan. 

Dalam penggunaan konsep military power projection menurut 

Ladwig, pengoperasionalisasian variabel dapat digunakan sebagian. Hal 

tersebut, dikarenakan pada akhir operasionalisasi konsep tidak memiliki 

kaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini menjelaskan 

                                                           
29

 Op. Cit, Walter Ladwig. 
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upaya negara dalam melakukan proyeksi kekuatan dan memiliki tujuan 

mencapai hasil melalui militer.  

Elemen dalam kekuatan nasional yang digunakan oleh Ladwig 

dalam menjelaskan power projection adalah militer. Kemudian, Ladwig 

membagi military power projection dalam dua tipe, yaitu soft daan hard. 

Selain itu, terdapat 9 aspek dalam penggunaan kekuatan militer,  Ladwig 

menjelaskan sebagai berikut : 

―....‖soft‖ military power (securing sea lanes of 

communication, non-combatant evacuation operations, 

humanitarian relief, and peacekeeping), and five are primarily 

concerned with ―hard‖ military power (showing the flag, 

compellence/deterrence, punishment, armed intervention, and 

conquest).‖
30

 

Aspek-aspek yang ada dalam military power projection diantaranya: 

(1) securing sea lanes of communication; (2) non-combatant evacuation 

operation; (3) humanitarian relief; (4) peacekeeping; (5) showing the flag; 

(6) compellence and deterrence; (7) punishment; (8) armed intervention; (9) 

conquest. Kemudian Ladwig membaginya dalam dua tipe, sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Tipe Military Power Projection 

 

Soft Military Power 

Projection 

Hard Military Power 

Projection 

Securing sea lanes of 

communication 
Showing the flag 

Non-combatant evacuation Compellence and deterrence 

                                                           
30

 Ibid, hlm. 1166. 
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operation 

Humanitarian relief Punishment  

Peacekeeping Armed intervention 

 Conquest 

Aspek-aspek tersebut menjadi variabel penelitian dalam menjawab 

rumusan masalah. Variabel tersebut dapat digunakan sebagian, termuat 

dalam definisi DoD dan jurnal milik Ladwig. ―Morover, since 

independence, India has employed at least seven, and perhaps eight, of the 

nine aspects of military power projection.‖ Kalimat tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan variabel tidak harus seluruhnya. 
31

 

Selain itu, Walter Ladwig juga melihat military power projection 

yang dilakukan oleh suatu negara dalam tiga variasi berbeda kekuatan 

militer, yaiu darat, laut, dan udara. Dalam konsep military power projection, 

diungkapkan oleh Ladwig bahwa ―the three varieties of conventional 

military power –sea power, air power, and land power— all contribute to 

power projection in different ways.‖
32

 Variasi power projection  dapat 

dilakukan melalui laut, darat, dan udara. Hal tersebut untuk melihat 

dominasi power yang terjadi dalam military power projection. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa konsep ini dapat digunakan untuk melihat power 

projection yang dilakukan secara konvensional melalui laut, darat mau pun 

udara.
33

 

                                                           
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
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2.3.2 Definisi Konseptual 

Konsep yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah 

military power projection. Konsep tersebut memiliki 9 variabel, variabel 

tersebut didapat dari aspek pada military power projection. Diantaranya : (1) 

securing sea lanes of communication; (2) non-combatant evacuation 

operation; (3) humanitarian relief; (4) peacekeeping; (5) showing the flag; (6) 

compellence and deterrence; (7) punishment; (8) armed intervention; (9) 

conquest. 

Securing sea lanes of communication dimaksudkan untuk melihat 

pada perlindungan terhadap jalur perdagangan dari serangan hostile state 

(negara rentan) atau irregular threats (ancaman tak tetap). Ancaman tersebut 

berasal dari aktor non-negara, hal tersebut dikaitkan dengan hostile state  

yang menimbulkan irregular threats.  Dalam hal ini perlu melihat ancaman 

laut yang berasal dari aktor non-negara di  Asia Tenggara dan 

membandingkan dengan perlindungan yang dilakukan untuk pengamanan 

jalur. Seperti halnya pengawalan terhadap kapal barang, pembentukan anti-

piracy task force, dan lainnya. Hal yang paling disoroti sebagai ancaman 

adalah piracy hal tersebut berkaitan dengan perdagangan dan transportasi 

jalur laut. Selain itu, dengan adanya operasi melawan pembajak (counter-

piracy mission) dapat memberikan keuntungan bagi negara pelaku berupa 

kerjasama multilateral sekaligus membuka mitra dagang baru.
34

 

                                                           
34

 Ibid. 
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Pada variabel tersebut dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui 

upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi lanes of communication 

(jalur komunikasi). Lanes of communication merupakan jalur yang digunakan 

oleh negara dalam transportasi, berdagang, dan sebagai jalur utama yang 

menghubungkan satu negara dengan negara lainnya. Perlindungan yang ada 

pada jalur tersebut dimaksudkan pula untuk mengamankan atau melindungi 

kepentingan negara diantaranya, perekonomian (dalam hal ini jalur dagang 

dan transportasi) dan cadangan energi. Dengan begitu akses menuju sumber 

kepentingan akan lebih mudah dilakukan.  

Non-combatant evacuation operation merupakan evakuasi yang 

dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya di luar negeri atau 

warga negara lain yang merasa terancam saat terjadi perang atau huru-hara 

sipil. Untuk itu perlu melihat adanya konflik berupa perang sipil, kemudian 

dapat diketahui ada tidaknya keterlibatan Tiongkok dalam melakukan 

evakuasi.  Dalam hal ini negara memiliki keinginan untuk memasuki atau 

mengakses negara lain. Selain itu, aset militer yang digunakan dalam 

menjalankan operasi dapat mempertegas power  yang dimiliki. Selain itu, 

obyek operasi berupa warga sipil dari negara asal pelaku power projection 

dan warga sipil negara-negara yang memiliki kedekatan. Hal tersebut dapat 

menunjukkan aksi peduli dan nantinya dapat memberikan akses pada pelaku 
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power projection ke fasilitas di wilayah pengungsian dan atau negara asal 

pengungsi.
35

 

Berkaitan dengan bencana juga ada humanitarian relief, dalam hal ini 

penggunaan kekuatan militer di luar negeri untuk membantu pasca bencana 

alam. Pada hal ini, terdapat keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku 

power projection, seperti halnya mengakses fasilitas negara yang terkena 

bencana. Selain itu, juga dapat masuk ke neagra tersebut tanpa melalui 

pemerintahan atau birokrasi karena kebutuhan cepat tanggap pasca bencana. 

Keadaan darurat kemanusiaan pasca bencana dapat menjadi alasan bagi 

pelaku power projection untuk masuk dengan mudah.
36

 

Selain bencana juga ada upaya pengamanan berupa peacekeeping. 

Operasi militer dibuat untuk mendukung upaya diplomatik dengan tujuan 

mencapai penyelesaian jangka panjang secara politik pada sebuah sengketa 

yang sedang berlanjut. Dalam hal ini, perlu dilihat keterlibatan Tiongkok 

dalam peacekeeping operation.
37

 

Pada hard military power projection terdapat showing the flag 

(menunjukkan aksi militer) yang dapat diketahui sebagai penyebaran 

kekuatan militer secara simbolis di sebuah wilayah untuk menunjukkan 

ketertarikan pada wilayah tersebut, dengan menunjukkan keputusan atau 

kesediaan dalam melakukan aksi militer yang lebih kuat.  Terdapat wilayah 
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yang dianggap strategis dan ada dalam kepentingan politik. Selain itu, 

penyebaran pasukan atau showing the flag dimaksudkan untuk memberikan 

tanda atau patokan wilayah yang menjadi wilayah strategis atau wilayah yang 

diinginkan. Selain itu, juga muncul aksi-aksi militer sebagai bentuk 

perlindungan pada wilayah yang dinginkan.
38

 

Compellence dan deterrence, hal ini dilihat dari penggunaan militer 

untuk menekan dan memaksa negara lain untuk menjalankan atau tidak 

menjalankan kebijakan yang diberikan. Dalam hal ini, kekuatan militer 

digunakan sebagai alat diplomasi, sebagai tujuan untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Perlu dilihat ada tidaknya kebijakan yang sedang 

dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan militer sebagai bentuk 

upaya dalam pengambilan keputusan.
39

 

Kerjasama dan kebijakan sudah diterapkan, namun terdapat aktor 

yang melanggar akan mendapat punishment (hukuman). Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan punishment adalah  penggunaan kekuatan militer untuk 

menghukum pada suatu negara sebagai respon terhadap kebijakan yang ada. 

Hukuman tersebut dapat berupa serangan-serangan kecil karena mengganggu 

perbatasan atau melanggar perjanjian. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah penggunaan militer untuk menghukum.
40
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Armed intervention merupakan penggunaan unit militer secara paksa 

di dalam teritori negara lain untuk mempengaruhi kepentingan internal dari 

negara target, berupa kemenangan pendek saat itu juga. Berupa penempatan 

pasukan pada salah satu pihak untuk meraih kemenangan saat itu juga. 

Keberpihakan tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri konflik saat itu juga. 

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa negara yang melakukan power 

peojection memiliki ketertarikan pada negara tujuan dan sudah saling 

memberikan dukungan satu sama lain. Pada aspek ini, kedua negara memiliki 

kedekatan dan sudah terjalin kerjasama militer.
41

 

Conquest (kemenangan) merupakan tindakan yang menggunakan aset 

militer untuk menyerang supaya dapat menduduki sementara wilayah yang 

dikuasai oleh negara lain. Dua aspek tersebut sama-sama menggunakan 

kekuatan militer untuk meraih kepentingan. Berikut tabulasi konsep, variabel, 

dan parameter.
42

 

2.3.3 Definisi Operasional 

Dalam konsep Miltary Power Projection milik Ladwig, terdapat dua 

tipe military power projection. Tipe tersebut berupa soft military power 

projection dan hard military power projection, masing-masing terdapat 4 dan 

5 hal untuk melihat power projection tersebut. Untuk melihat power prjection 

yang terjadi melalui MSR, perlu memperhatikan 9 hal sebagai variabel. 

Selanjutnya, variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk megetahui 
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power projection yang dilakukan. Tiongkok dalam membangun MSR 

melakukan power projection. Hal tersebut dapat dilihat melalui adanya 

tindakan yang mengarah pada konsep military power projection milik Walter 

Ladwig ini. 

Dalam tipe soft military power projection lebih mengarah pada 

aktivitas yang dilakukan Tiongkok menggunakan aset militer sebagai 

pendukung atau membantu aktivitas kemanusiaan, memberi tanda, dan 

mengamankan. Pada tipe tersebut, aktivitas soft military power projection 

dapat dilihat melalui securing sea lanes of communication, non-combatant 

evacuation operation, humanitarian relief, dan peacekeeping operation. 

Securing sea lanes of communication berupa perlindungan yang dilakukan 

oleh Tiongkok di Asia Tenggara di wilayah jalur komunikasi laut (jalur 

transportasi laut). Perlindungan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan 

respon yang dilakukan dari aktivitas ancaman irreguler dari negara rentan dan 

pembajak laut. Selain itu, perlindungan jaur laut tersebut diharapkan dapat 

memperlancar aktivitas di wilayah MSR.  

Selanjutnya evakuasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga menjadi soft 

military power projection. Hal tersebut dikarenakan aset militer digunakan 

untuk aktivitas evakuasi dan menyelamatkan warga sipil dalam sebuah 

konflik bersenjata. Dalam hal ini melihat Tiongkok mengevakuasi warga 

negara Tiongkok dan warga sipil negara host.  
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Dalam hal rekonstruksi pasca bencana juga dapat menjadi military 

power projection. Ha tersebut dilihat dari militer Tiongkok yang ikut terlibat 

dalam rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di luar negaranya. Aset militer 

yang dimiliki oleh Tiongkok digunaka untuk memberikan bantuan di wilayah 

bencana. 

Selain itu, terdapat peacekeeping yang dilakukan oleh Tiongkok 

dalam kerangka  kerja PBB. Dalam hal tersebut Tiongkok turut serta 

dalamopersi peacekeeping yang dilakukan oleh PBB. Dalam hal ini, 

Tiongkok mengirimkan pasukan untuk turut serta dalam PKO. 

Di sisi lain juga perlu melihat adanya hard military power projection 

yang dilakukan oleh Tiongkok dalam membangun MSR di Asia Tenggara. 

Pesebaran militer yang dilakukan oleh Tiongkok dalammembanngun MSR 

juga perlu untuk dilihatdalam showing the flag. Hal ini melihat padapesebaran 

militer secara simbolis, dapat berupa pengiriman kkapal, peletakan dermaga, 

peletakkan pasukan, dsb. 

Selanjutnya terdapatompellence and detterence yang melihat pada 

adanya keterlibatan militer Tiogngkok dalam proses negosiasi dan diplomasi 

untuk mempengaruhi proses penggambilan keputusan. Aset militer yang 

dimiliki oleh Tiongkok dapat dijadikan sebagai ancaman atau bahkan 

mendorong suatu negara melakukantindakan yang diinginkan oleh Tiongkok. 

Punishment yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap pelanggarkan 

kebijakan atau kesepakatanyang telah dilakukan baik secara bilateral, mau 
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pun multilateral. Selanjutnya, hal tersebut akan mempengaruhi tindakan dari 

negara yang bersangkutan. 

Intervensi militer yang dilakukan oleh Tiongkok juga perlu dilihat. 

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Tiongkok 

dalam membangun MSR. intervensi tersebut melihat pada penggunaan aset 

militer untuk mencapai keadaan terdapat pemenangsmentara untuk mencapai 

suatu kesepakatan. 

Conquest (kemenangan) yang diperoleh Tiongkok dalam mengambil 

kembali wilayah Tiongkok yang dikuasai oleh negara lain. Terdapat wilayah 

Tiongkok di Asia Tenggara yang dikuasai oleh negara lain. Sehingga, 

Tiongkok menggunakan kekuatan militernya untuk mengambil kembali 

wilayah tersebut. 

Tabel 2.2. Tabulasi konsep military power projection menurut Ladwig 

Konsep Tipe Variabel Indikator Parameter 

Military 

Power 

Projection 

Soft Securing sea 

lanes of 

communication 

a) Protection of 

shipping lanes 

b) Irregular sea 

threats 

a) China’s 

regulations 

to protect 

MSR. 

b) Irregular 

sea threats 

in Southeast 

Asia. 

Non-

combatant 

evacuation 

operation 

a) Evacuation of 

civilians in case of 

conflict 

b) There is armed 

conflict happen in 

interest region 

a) China’s 

effort to 

save 

China’s 

civilians. 

b) Armed 

conflict in 

Southeast 

Asia 
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Countries 

Humanitarian 

relief 

a) Military assistance 

in aftermath of 

natural disaster 

b) Interest region 

a) There is 

Chin’s 

military 

presents in 

afermath of 

natural 

disaster 

b) Locations : 

Southeast 

Asia 

countries 

Peacekeeping a) There is on going 

conflict in interest 

region 

b) Military 

contribution in 

diplomatic effort 

a) China’s 

contributio

n in 

peacekeepi

ng. 

Hard Showing the 

flag 

a) Symbolic 

deployment of 

military forces 

b) Region counted as 

political interest  

a) China’s act 

of military 

deployment.   

b) Southeast 

Asia. 

Compellence 

and deterrence 

a) Using military 

forces as threat 

b) Given policy 

a) China’s act 

to threaten 

state. 

b) China’s 

policy for 

the state. 

Punishment a) Given policy 

b) There is state in 

interest region 

which broke the 

policy 

c) The use of force in 

punitive way 

a) China’s 

policy for 

the state. 

b) Southeast 

Asia 

country(es) 

which broke 

the policy 

c) China’s act 

using 

military 

forces to 

punish 

another 

state. 

Armed 

intervention 

a) Forcible movement 

of military unit  

a) China’s act 

to do  
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b) Target country and 

party 

c) There is on going 

conflict 

 

armed 

intervention 

b) Southeast 

Asia 

countries 

and parties 

c) On-going 

armed 

conflict in 

southeast 

Asia 

countries 

Conquest a) Offensive use of 

military assets to 

take over territory 

owned by another 

state 

b) Territory 

controlled by 

another state 

a) China’s act 

to take over 

a teritory 

using 

military 

assets. 

b) China’s 

territory 

which 

controlled 

by another 

state. 
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Military Power 
Projection 

Soft 

Securing sea lanes of 
communication 

Protection 
of shipping 

lanes 

China’s 
regulation

s to 
protect 
MSR 

Irregular 
threats 

Irregular 
sea threats 

in 
Southeast 

Asia. 

Non-
combatant 
evacuation 
operation 

Evacuatio
n of 

civilians in 
case of 
conflict 

China’s 
effort to 

save 
civilians 

There is 
armed 
conflict 

happen in 
interest 
region 

Armed 
conflict in 
Southeast 

Asia 

Humanitarian relief 

Military 
assistance 

in 
aftermath 
of natural 
disaster 

China ’s 
military 

unit 
involveme

nt in 
aftermath 
of natural 
disaster. 

Interest 
Region 

Southeast 
Asia 

Peacekeeping 

There is 
on going 
conflict in 
interest 
region 

on going 
conflict in 
Southeast 

Asia 

Military 
contributio

n in 
diplomatic 

effort 

China’s 
contributio

n in 
peacekeepi

ng. 

Hard 

Showing the flag 

Symbolic 
deploymen
t of miitary 

forces 

China’s 
act of 

military 
deploymen

t.   

Region 
counted as 

political 
interest  

Southeast 
Asia 

Compellence and 
Deterrence 

Using 
military 
forces as 

threat 

China's 
act to 

threaten 
state 

Given 
policy 

China's 
policy for 
the state 

Punishment 

Given 
policy 

China'c 
policy for 
the state 

There is 
state in 
interest 
region 
which 

broke the 
policy 

Southeast 
Asia 

country(es
) which 

broke the 
policy 

The use of 
force in 
punitive 

way 

China's 
act using 
military 
forces to 

punish the 
state 

Armed 
intervention 

Forcible 
movement 
of military 

unit  

China’s 
act to do  
armed 

interventio
n. 

Target 
country 

and party 

Southeast 
Asia 

countries. 

There is 
on going 
conflict 

on going 
conflict in 
Southeast 

Asia 
region 

Conquest 

Offensive 
use of 

military 
assets 

China’s 
act to 

offend a 
teritory 
using 

military 
assets. 

Territory 
controlled 
by another 

state 

China’s 
territory 

which 
controlled 
by another 

state. 

 

 

  

 

 

 

Bagan 2. 1. Operasionalisasi Konsep Military Power Projection 
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2.4 Alur Pemikiran 

MSR merupakan  proyek ekspansi Tiongkok, melalui Asia Tenggara untuk 

mengakses jalur laut. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tiongkok dalam 

membangun jalur sutra maritime menggunakan konsep military power projection. 

Penulis menggunakan konsep milik Walter Ladwig. Ladwig memberikan 

pemaparan bahwa terdapat 9 aspek yang harus diperhatikan untuk mengetahui 

upaya negara dalam melakukan power projection. Dalam hal ini Tiongkok 

melakukan power projection melalui MSR yang memiliki elemen perdagangan 

dan ekonomi, social dan budaya, serta keamanan dan militer. Penulis akan 

memberikan pemaparan terkait upaya Tiongkok menggunakan elemen keamanan 

dan militer dengan konsep military power projection. Dapat diketahui alur 

pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
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Military Power 
Projection 

Soft 

Securing sea lanes of 
communication 

Protection 
of shipping 

lanes 

China’s 
regulation

s to 
protect 
MSR 

Irregular 
threats 

Irregular 
sea threats 

in 
Southeast 

Asia. 

Non-
combatant 
evacuation 
operation 

Evacuatio
n of 

civilians in 
case of 
conflict 

China’s 
effort to 

save 
civilians 

There is 
armed 
conflict 

happen in 
interest 
region 

Armed 
conflict in 
Southeast 

Asia 

Humanitarian relief 

Military 
assistance 

in 
aftermath 
of natural 
disaster 

China ’s 
military 

unit 
involveme

nt in 
aftermath 
of natural 
disaster. 

Interest 
Region 

Southeast 
Asia 

Peacekeeping 

There is 
on going 
conflict in 
interest 
region 

on going 
conflict in 
Southeast 

Asia 

Military 
contributio

n in 
diplomatic 

effort 

China’s 
contributio

n in 
peacekeepi

ng. 

Hard 

Showing the flag 

Symbolic 
deploymen
t of miitary 

forces 

China’s 
act of 

military 
deploymen

t.   

Region 
counted as 

political 
interest  

Southeast 
Asia 

Compellence and 
Deterrence 

Using 
military 
forces as 

threat 

China's 
act to 

threaten 
state 

Given 
policy 

China's 
policy for 
the state 

Punishment 

Given 
policy 

China'c 
policy for 
the state 

There is 
state in 
interest 
region 
which 

broke the 
policy 

Southeast 
Asia 

country(es
) which 

broke the 
policy 

The use of 
force in 
punitive 

way 

China's 
act using 
military 
forces to 

punish the 
state 

Armed 
intervention 

Forcible 
movement 
of military 

unit  

China’s 
act to do  
armed 

interventio
n. 

Target 
country 

and party 

Southeast 
Asia 

countries. 

There is 
on going 
conflict 

on going 
conflict in 
Southeast 

Asia 
region 

Conquest 

Offensive 
use of 

military 
assets 

China’s 
act to 

offend a 
teritory 
using 

military 
assets. 

Territory 
controlled 
by another 

state 

China’s 
territory 

which 
controlled 
by another 

state. 

Bagan 2. 2. Alur Pemikiran 

Bagaimana Upaya Tiongkok dalam Membangun Jalur Sutra Maritim di Asia Tenggara pada Tahun  2006-2015? 

Asia Tenggara menjadi wilayah strategis bagi Tiongkok untuk mengakses jalur laut. 

Upaya power projection Tiongkok dengan cara membentuk anti-piracy task force sebagai upaya untuk melindungi jalur laut dari ancaman pembajak laut, cepat tanggap 

dalam merespon konflik atau krisis untuk melakukan evakuasi pada warga sipil, memberikan bantuan personil untuk membangun kembali daerah bencana melalui program PLA, 

ikut serta pada kerangka Peacekeeping Operation (PKO), membangun titik-titik militer dan atau melakukan penyergapan di teritori yang dilanggar di regional Asia Tenggara, 

memberikan ancaman pada salah satu negara di Asia Tenggara karena melanggar perjanjian. selain itu, Tiongkok juga akan melakukan pengiriman pasukan untuk menyelesaikan 

konflik berkepanjangan di wilayah Asia Tenggara, melakukan penyerangan pada pelanggar teritori atau perjanjian, pengambilan kembali wilayah Tiongkok dari negara lain. 
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2.5 Argumen Utama 

Upaya power projection Tiongkok dengan cara membentuk anti-piracy 

task force sebagai upaya untuk melindungi jalur laut dari ancaman pembajak laut, 

cepat tanggap dalam merespon konflik atau krisis untuk melakukan evakuasi pada 

warga sipil, memberikan bantuan personil untuk membangun kembali daerah 

bencana melalui program PLA, ikut serta pada kerangka Peacekeeping Operation 

(PKO), membangun titik-titik militer dan atau melakukan penyergapan di teritori 

yang dilanggar di regional Asia Tenggara, memberikan ancaman pada salah satu 

negara di Asia Tenggara karena melanggar perjanjian. selain itu, Tiongkok juga 

akan melakukan pengiriman pasukan untuk menyelesaikan konflik 

berkepanjangan di wilayah Asia Tenggara, melakukan penyerangan pada 

pelanggar teritori atau perjanjian, pengambilan kembali wilayah Tiongkok dari 

negara lain. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan deskriptif yang bertujuan 

untuk memberikan pemaparan mendalam terhadap suatu fenomena. Fenomena 

yang akan diteliti adalah upaya ekspansi Tiongkok di Asia Tenggara melalui 

MSR. Dalam menjawab rumusan masalah menggunakan konsep military power 

projection menurut Walter C Ladwig. Hasil dari menjawab rumusan masalah, 

nantinya berupa deskripsi tentang upaya Tiongkok dalam membangun jalur sutra 

maritim.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Pembatasan jangka waktu dan aktor atau fenomena yang diteliti menjadi 

acuan bagi penulis untuk mencari data. Penulis membatasi ruang lingkup pada 

kajian geopolitik yang terbentuk karena  aktivitas ekonomi dalam hal ini 

perdagangan. Selanjutnya penulis membatasi aktor yaitu aktor negara Tiongkok, 

dengan lokasi ekspansi berada di Asia Tenggara. Pada jangka waktu penulis 

membatasi pada tahun 2006-2015. Tahun tersebut penulis pilih karena pada 2006 

Tiongkok mulai membangun PLA, dengan meningkatkan investasi bidang militer 

berupa meningkatkan anggaran belanja milier sebesar 14,7% pada 2006. 

Anggaran tersebut setara dengan 1,45% dari GDP dengan besaran US$ 35 juta.
43

 

                                                           
43

 Department of Defense : United States of America, 2006, Military Power of the People’s 

Republic of China 2006, office of the Secretary of Defense. 
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Penulis memilih 2015 karena pada tahun tersebut merupakan penanda hubungan 

Tiongkok-ASEAN dalam program MSR secara resmi.
44

   

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuaan data pada penelitian ini menggunakan teknik skunder, 

kegiatan berupa mengumpulkan data dari jurnal, buku, laporan-laporan penelitian 

lembaga negara atau organisasi internasional. Selain itu, juga berupa pengunpulan 

data secara online mau pun offline. 

3.4 Analisis Data 

Metode analisa data berupa metode kualitatif, data yang  diperoleh 

diinterpretasikan sesuai dengan kerangka konseptual dan acuan yang telah 

dibuat. Bentuk data berupa grafik dan tabel akan diberikan penjelasan dalam 

paragraf. Jika pemaparan daata melebihi satu halaman akan dilampirkan dan 

disajikan kesimpulan data tersebut. 

3.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I PENDAHULUAN  

Berisi uraian mengenai: (1) Latar belakang masalah, (2) Perumusan 

masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian. 

2) BAB II KERANGKA PEMIKIRAN  

merupakan acuan penulis untuk membangun alur logika dalam 

menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Berisi: (1) 

                                                           
44

 The Diplomat,  2015, China’s Plan for ASEAN China Maritime Cooperation, dapat diakses di 

http://thediplomat.com/2015/04/chinas-plan-for-asean-china-maritime-cooperation/  
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studi terdahulu; (2) kajian teoritik; (3) operasionalisasi konsep; dan 

(4) argumen utama. 

3) BAB III METODE PENELITIAN  

menjelaskan tentang pemilihan metode yang digunakan meliputi 

jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data dan sistematika penulisan. 

4) BAB IV GAMBARAN UMUM 

Berisi penyajian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pokok-pokok 

temuan penelitian. Data-data penting yang berkaitan dengan 

penelitian. 

5) BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi  interpretasi dan pengolahan data pokok temuan yang 

disesuaikan dengan konsep yang digunakan. 

6) BAB VI KESIMPULAN  

Merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian. Juga berisi 

rekomendasi/saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian. 
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BAB IV  

Gambaran Umum Maritime Silk Road 

 

Jalur Sutra merupakan jalur ransportasi utaama yang menghubungkan Asia 

dan Eropa. Jalur Sutra sering kali dikaitkan dengan Tiongkok, jalur tersebut 

melewati Tiongkok, daratan Eursia hingga Eropa. Tiongkok telah memanfaatkan 

jalur tersebut untuk menyebarkan pengaruhnya. Pada abad pertengahan, 

Tiongkok memanfaatkaan Jalur Sutra untuk memasaran produk sutra ke seluruh 

dunia. Melalui perdagaangan Tiongkok melakukan interaksi dengan penduduk di 

sekitar jalur tersebut, selanjutnya terjadi pertukaran budaya. Tiongkok memiliki 

keuntungan tersendiri dalam jalur tersebut, selain produk-produknya dikenal. 

Peluang dlam menyebarkan pengaruh juga semakin besar, mengingat jalur 

tersebut telah memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk melakukan 

interaksi dengan dunia luar. Negara-negara mulai menggunakan jalur tersebut 

untuk meraih kepentingan masing-masing, seperti halnya memperluas wilayah. 

Pada abad 21, Tiongkok kembali menghidupkan jalur tersebut untuk 

mennyatukan dunia. 

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai Jalur Sutra. Pembahasan 

mengenai Jalur Sutra akan dibahas mulai dari Jalur Sutra secara umum, Jalur 

Sutra yang digunakan oleh Tiongkok, hingga Jalur Sutra Maritim (old & new). 

Selanjutnya akan mengarah pada pemetaan geografis terkait sasaran dari 

Tiongkok dalam Jalur Sutra, yaitu Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap 

sebagai wilayah strategis secara geografis, kultural, dan historis menurut 
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Tiongkok. Kemudian terdapat pemetaan-pemetaan power yang menyebabkan 

Jalur Sutra mengalami perubahan. Pemetaan strategis Asia Tenggara, dan 

beberapa ilustrasi mendukung yang menjelaskan subbab. 

4.1 Dinamika Perkembangan Jalur Sutra 

Kebutuhan untuk beripindah tempat menimbulkan terbentuknya jalur yang 

saling menghubungkan antara tempat satu dengan tempat lainnya. Pada masa 

Yunani kuno, Alexander berusaha menyatukan dunia, dalam hal ini kemudian 

terjadi peperangan dan penaklukan di banyak wilayah. Perjalanan ersebut 

membentuk jalur secara tidak langsung. Jalur tersebut semakin berkembang 

dengan banyaknya interaksi yang saat ini dikenal dengan Jalur Sutra. Jalur Sutra 

mengalami 3 masa keemasan dalam perkembangannya. Masa pertama pada 2 SM-

2M, kemudian 7-10M, dan 12M-14M.
45

 

Pada masa sebelum maseih Jalur Sutra digunakan oleh bangsa Yunani kuno 

untuk melakukan penaklukan wilayah. Alexander Agung (Alexander the Great) 

melakukan penaklukan wilayah hingga wilayah Asia Tengah. Interaksi terjadi 

sepanjang wilayah Timur hingga Barat dengan intensitas tinggi. Kekaisaran 

Alexander meluas dari Yunani hingga Mesir di Selatan dan melewati Iran menuju 

India Utara. perluasan wilayah yang dilakukan oleh Yunani diikuti pula dengan 

perluasan budaya Yunani. Hal tersebut diikuti pula denga pergerakan manusianya, 

                                                           
45

 Anonim, tt, History Of The Silk Road , dapat diakses di 

http://www.mitchellteachers.org/ChinaTour/ChinaRoadProject/pdf/HistoryoftheSilkRoad

SPICE.pdf diakses pada  



40 
 

Yunani juga membawa pasukan untuk merancang pusat strategi militer. Sehingga 

hal tersebut juga mempengaruhi persebaran budaya Yunani.
46

 

Wilayah yang terlalu luas membuat Yunani tidak dapat menjaga keutuhan 

wilayah setelah kematian Alexander. Muncul kekuatan baru setelah keruntuhan 

kekaisaran Yunani, yaitu kekaisaran Roma. Bangsa Romawi mengambil alih 

wilayah Barat dan Parthian (bangsa Iran) mengambil alih sebagian wilayah Timur. 

Pada masa itu pula, Zhang Qian, Jenderal Tiongkok, berhasil mencapai wilayah 

Asia Tengah. Laporan yang diberikan oleh Zhang Qian menunjukkan bahwa 

Tiongkok dapat memperluas pengaruhnya hingga Barat, Sogdiana (saat ini 

Uzbekistan). Meskipun Tiongkok menguasai wilayah tersebut kurang dari 100 

tahun, hal tersebut cukup untuk membangun jalur perdagangan sutra dan barang 

lainnaya, selanjutnya menjadi jalur perdagangan utama. Luasnya wilayah yang 

berada dibawah pengaruh Romawi, Parthian, dan Tiongkok membuat 

perdagangan menjadi aktivitas utama pada jalur tersebut. Selanjutnya banyaknya 

perpindahan barang dan manusia juga membuat terjadinya interaksi dan 

pertukaran budaya. Seperti halnya pesebaran Agama yang dibawa oleh para 

misionaris di sepanjang jalur.
47

 

Terjadi perpecahan dari 3 negara besar tersebut, hal tersebut menjadi 

penghambat bagi para pedagang dalam melakukan aktivitas dagangnya. Terjadi 

penurunan dalam keuntungan, hal tersebut dikarenakan banyaknya negara kecil 

yang harus dilewati dan pajak jalan saat mendistribusikan barang ke negara 

tujuan. Hal tersebut tidak mempengaruhi perdagangan sutra. Pada masa itu, 
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Tiongkok memonopoli perdagangan sutra. Rahasia pembuatan sutra belum 

tersebar hingga imigran Tionghoa memperkenalkan pembuataan sutra ke Korea.
48

 

Masa keemasan kedua pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Dibawah  

kepemimpinan dinasti Tang, Tiongkok kembali bersatu dan bangkit.  Di sisi lain, 

Islam mendominasi Asia Tengah. Agama baru yang berasal dari pesisir Arab 

tersebut meluas hingga Timur Tengah dan Asia Tengah. Kemenangan tentara Arab 

menyatukan wilayah di Barat hingga Kashgar, di Timur hingga Tiongkok. 

Kemenangan yang diperoleh oleh Arab yang persuasif dalam menyatukan wilyah 

tersebut, membuat para pedagang Arab dapa melakukan perjalanan dengan bebas 

di wilayah tersebut untuk berdagang dan menyebarkan agama.
49

 

Di sisi lain, Dinasti Tang di Tiongkok mulai membuka diri dengan ide-ide dan 

barang-barang impor. Pada masa ini terjadi pertukaran budaya, terutam agama dan 

kepercayaan. Pendeta Buddha, Xuan Zang, melakukn perjalanan dari Tiongkok 

hingga India, kemudian membawa pemahaman Buddha baru ke Tiongkok. Dinasti 

Tang secara perlahan kehilangan pengaruhnya di Asia Tengah, terjadi perpecahan 

antar kelompokkelompok kecil yang saling memperebutkan kekuasaan. Karena 

hal tersebut, membuat pedagang kesulitan memperdagangkan barangnya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pedagang Arab menggunakan jalur laut untuk berdagang. 

Meskipun berdagang melalui laut lebih mahal dibandingkan darat, hal tersebut 

dirasa lebih aman dibandingkan dengan melewati wilayah konflik dan pedagang 

dapat mengetahui keuntungan yang akan diterima.
50
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Masa keemasan ketiga, terjadi pada abad ke-12 hingga abad ke-14. Pada masa 

tersebut, Tiongkok dan Asia Tengah bersatu dalam satu kekaisaran Mongol. 

Genghis Khan, menguasai hampir seluruh daratan Eurasia, dari tiongkok hingga 

Mediterania pada tahun 1206-1277. Khubilai Khan, menguasai dan menyatukan 

Tiongkok pada 1279, sekaligus mengendalikan Jalur Sutra dibawah kekuasaan 

Mongol. Hal tersebut membuat Jalur Sutra menjadi lebih mudah untuk dilewati, 

konflik-konflik kecil dapat ditekan dan pedagang merasa aman karena berada 

pada jalur dengan satu kekuatan Mongol. Dibawah kekuasaan Khubilai Khan, 

banyak bangsa Eropa yang mengunjungi Tiongkok. Pada waktu yang sama, Pastor 

Kristen kelahiran Beijing, mencapai Paris dan Roma. Terdapat dampat neatif 

daalam interaksi antar budaya dan aktivitas ekonomi tersebut, yaitu wabah Black 

Death yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 dicurigai tersebar melalui Jalur Sutra 

yang menjadi wabah endemik di Asia Tengah.
51

  

Kekaisaran Mongol mengalami keruntuhan pada abad ke-14 disebabkan oleh 

adanya selisih pendapat terkait antar pemimpin Mongol di Russia, Asia Tengah, 

dan Tiongkok. Selanjutnya, bangsa Eropa mencari jalur alternatf untuk mengakses 

sumber daya, dalam hal ini pasar Asia dan eksplorasi besar-besaran memperluas 

wilayah kekuasaan. Penggunaan jalur laut menjadi populer pada masa 

penjelajahan Eropa (abad ke-15). Pelaut Eropa pertama yang mencapai India 

adalah Vasco da Gamma, pelayaran memakan waktu 2 tahun. Hal tersebut 

merupakan titik awal terjadinya kerjasama dagang antara Eropa dan Asia Selatan 

–Tengah. Dengan adanya jalur laut, memudahkan mobilisasi bngsa Eropa dalam 

berdagang ke Asia. Karena aksesibilitas di jalur laut lebih menjanjika daripada 
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jalur darat, hal tersebut membuat banyak bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, 

Perancis, dan Inggris menguasai jalur laut dan melakukan kolonisasi di Asia. 

Karena jalur laut lebih banyak diminati oleh pedagang pada masa itu, jalur darat 

sudah jarang digunakan.  

Selain itu, intensitas dagang di jalur darat mengalami penurunan, sehingga 

jalur darat kehilangan nilai jualnya. Pada tahun 1400-an, dinasti Ming telah 

berhenti memperdagangkan sutra, hal tersebut dikarenakan sutra telah diproduksi 

di Asia Tengah dan Eropa pada masa tersebut. Perdagangan yang terjadi di Jalur 

Sutra semakin berkurang, kota-kota yang sebelumnya menjadai kota singgah 

pedagang semakin menyusut karena perang atau menghilang karena sudah tidak 

digunakan.
52

  

Perdagangan sutra yang dilakukan oleh Tiongkok menuju Eropa telah 

membentuk jalur utama perdagangan Asia-Eropa. Jalur tersebut kemudian 

digunakan pula untuk menyebarkan pengaruh. Perpindahan manusia dari satu 

tempat ke tempat lain memberikan pengaruh sepanjang jalur tersebut. Selain itu, 

jalur tersebut menjadi wilayah yang dianggap penting di wilayah Asia-Eropa. Itu 

terbukti karena adanya interaksi yang cukup tinggi antar penduduk, dan 

banyaknya penguasa yang berganti menguasai wilayah tersebut. Strategisnya 

wilayah, membuat beberapa bangsa menguasa Jalur Sutra, diantaranya Yunani, 

Roma, Tiongkok, Arab, Mongol, dan Eropa. Dinamika yang terjadi selama 

pergantian penguasa sempat membuat Jalur Sutra mengalami keruntuhan. Konflik 

yang terjadi telah memecah bangsa-bangsa di Asia Tengah dan  memunculkan 

kota-kota kecil sehingga membuat jalur baru ditemukan. 
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4.1.1 Tiongkok dan Jalur Sutra  

Selanjutnya dalam hal ini penulis akan memberikan pembahasan yang 

mengerucut pada Jalur Sutra dan Tiongkok. Semakin kecilnya pengaruh 

Tiongkok pada abad ke-15, membuat Jalur Sutra mengalami berbagai 

keruntuhan. Pecahnya wilayah yang dikuasai Tiongkok di Asia Tengah, 

membuat pedagang enggan melalui jalur darat karena pajak yang berlipat 

ganda. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh ditemukannya jalur laut dari Eropa 

menuju Asia.
53

 

Dinasti Ming, Tiongkok, melawan pasukan Mongol pada tahun 1449, hal 

tersebut mempengaruhi keadaan internal keaisaran Ming dan Jalur Sutra. 

Konflik perbatasan yang terjadi di bagian Utara Tiongkok memberikan 

dampak pada Jalur Sutra. Perpecahan internal pasukan Tiongkok di Tu Mu 

untuk melawan Mongol membuat Tiongkok mengalami kekalahann. Selain 

itu, jaminan keselamatan para warga sipil dan pedagang pada Jalur Sutra 

sangat kecil, sehingga Tiongkok mundur dari Jalur Sutra Maritim dan 

membuka Asia kepada dunia.
54

 

Kekaisaran Ming mengalami masa kejayaan saat berhasil mencapai 

stabilitas perbatasan Tiongkok dan memperluas pengaruh di jalur utama 

perdagangan maritim Asia. Pertarungan Tu Mu (1449) yang menjadi puncak 

peristiwa keruntuhan Ming. Pertengahan abad ke-15, geostrategi yang 

digunakan oleh dinasti Ming gagal melindungi perbatasan utara. Hal tersebut, 

membuat Tiongkok menarik mundur seluruh pasukan dari perdagangan 
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maritim. Dengan mundurnya Tiongkok dari Jalur Sutra, Eropa menguasai laut 

dan memperluas kekuasaan hingga Asia.
55

 

Peran pedagang pada masa kejayaan Jalur Sutra telah membuat Tiongkok 

mendominasi hampir seluruh wilayah di dunia. Dengan interaksi yang terjadi 

dalam waktu hampir 2 millenium SM-M, Jalur Sutra telah berkembang pesat 

dan membentuk peradaban. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Jalur 

Sutra terbentuk karena aktivitas ekonomi dan penaklukan wilayah. Tiongkok 

menggunakan Jalur Sutra untuk memperdagangkan sutra dan barang lain. 

Wilayah di Jalur Sutra terpecah dan membentuk wilayah-wilayah kecil, 

sehingga pedagang enggan berdagang ke lular wilayah. Didukung dengan 

hancurnya kota-kota singgah di sepanjang Jalur Sutra, Tiongkok berupaya 

mencari jalur baru yang lebih menguntungkan. Jalur maritim menjadi pilihan, 

melewati wilayah Selatan yang lebih menguntungkan. Berikut penjelasan 

mengenai Old Maritime Silk Road dan New Maritime Silk Road.
56

 

4.1.2 Old Maritim Silk Road 

Jalur Sutra maritim sudah ada pada masa dinasti Zhou, jalur tersebut 

merupakan jalur utama transportasi dari Timur ke Barat. Jalur tersebut 

menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Pelabuhan utama 

pada masa itu berada di kota Chang‘an, selain itu MSR menghubungkan 

perdagangan di daratan dan lautan. Dengan adanya jalur laut sebagai 
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alternatif menghindari Turki, intensitas dagang semakkin meningkat karena 

terdapat dua jalur yang dibuka, yaitu darat dan lautan.
57

 

Kekaisaran Roma memiliki hubungan dagang dengan India dan Iran 

melalui laut. Roma mengirim utusan ke Tiongkok untuk menjalin kerjasama, 

namun karena Iran memonopoli jalur dagang darat, Kekaisaran Roma dan 

Tiongkok membuka jalur laut. Keinginan untuk melakukan perdagangan 

langsung dengan Tiongkok terpenuhi. Komoditas yang diperdagangkan 

diantaranya gading, tanduk badak, mutiara, dan penyu.
58

 

Selanjutnya Tiongkok juga mulai mempertimbangkan jalur laut sebagai 

jalur dagang untuk mengekspor sutra. Selain itu, peluang untuk membangun 

hubungan dengan negara lain semakin besar. Pada masa dinasti Zhou, jalur 

maritim dibuka dengan rute Tiongkok-Jepang-Vietnam hingga ke Selatan. 

Jalur tersebut semakin berkembang, pada dinasti Han, Tiongkok membuka 

pintu masuk pelabuhan laut melalui Guangzhou. Komoditas dagang 

mayoritas berupa mutiara dan batu mulia yang selanjutnya dibayarkan dengan 

emas atau perak. Rute maritim diperpanjang hingga India, melalui 

Malaysia.
59

 

                                                           
57

 Op. cit, Lan Gao, hlm. 11 
58

 Op., cit, Rajeev Chaturvedy, 8 Oktober 2014, hlm 2-4 
59

 Ibid. 



47 
 

Gambar 4.1. Peta Jalur Sutra Maritim pada masa dinasti Zhou hingga 

Dinasti Han 
60

 

 

Selanjutnya Jalur Sutra maritim pada masa itu dipergunakan sebagai 

jalur perdagangan dan komersil. Dengan garis pantai sepanjang 18.000 

kilometer, Tiongkok memiliki keuntungan tersendiri, potensi manufaktur 

dan pelabuhan komersil menjadi keunggulan Tiongkok. Selain itu, 

pelabuhan dibuka sepanjang tahun, sehingga pelabuhan di Tiongkok 

dianggap lebih mudah untuk diakses. Aktivitas di jalur utara maritim yang 

dibuka oleh Tiongkok ini, semakin tinggi setelah Turki memperluas 

wilayah hingga ke Asia Tengah dan Tibet menempati Hexi. Jalur Sutra 

maritim dilihat ebagai alternatif untuk mencari jalur ke wilayah tujuan 

dengan menghindari konflik dan hambatan lain di darat.
61

 

Masyarakat di pesisir semakin maju dan menemukan berbagai 

metode pelayaran, navigasi, dan memerhitungkan musim berlayar. Seperti 
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halnya jalur yang dilewati ada musim tertentu. Jalur yang terdapat pada 

MSR dibagi menjadi 2 yaitu land ―above the wind‖ ( pelabuhan di India 

Selatan) dan land ―below the wind‖ (selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, 

Laut Jawa, dan Timur Jauh). Musim berlayar mempengaruhi jalur yang 

dilewati, hal tersebut berkaitan dengan cuaca dan angin yang berpengaruh 

pada kapal layar.
62

 

Jalur Sutra maritim pada masa itu, digunakan sebagai jalur dagang 

dan menjalin hubungan kerjaama antar negara. Meskipun MSR 

berkembang pada masa kolonialime dan imperialime, MSR yang besar 

masih berada pada tujuan utama yaitu membangun hubungan kerjasama 

yang bertujuan untuk menjalin perdamaian. MSR juga digunakan untuk 

menyebarluaskan ajaran Buddha.
63

 

Keruntuhan Jalur Sutra yang ada di darat mempengaruhi stabilitas 

domestik Tiongkok. Konflik perbatasan di sepanjang Jalur Sutra daratan 

membuat Tiongkok kehilangan sebagian besar wilayahnya di Asia Tengah. 

Ancaman Mongol di perbatasan Utara membuat TIongkok mengirimkan 

pasukan untuk mempertahankan wilayah Tu Mu. kekaisaran Ming 

membangun tembok besar untuk membendung kekuatan Mongol. Pasukan 

Ming (Tiongkok) telah kalah di Tu Mu, hal tersebut membuat Ming harus 

mempertahankan Beijing karena Mongol telah mencapai Beijing setelah 

memenangkan pertempuran Tu Mu. Kebutuhan akan bertahan membuat 

Tiongkok menarik mundur seluruh pasukan dan menarik diri dari 
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perdagangan maritim. hal tersebut, membuat dominasi Tiongkok dan Jalur 

Sutra Maritim meredup.
64

 

4.1.3 New Maritim Silk Road 

Pergeseran zona strategis membuat negara-negara great power 

melakukan proyeksi kekuatan ke zona tersebut. Mediterania menjadi 

sasaran strategis pada saat ini. Selain itu, zona maritim yang berada di jalur 

utama pelayaran membuat wilayah tersebut menjadi sasaran. Seperti 

halnya Asia-Pasifik yang menjadi sasaran strategis pada abad ke-21. Hal 

tersebut berkaitan dengan akses sumber daya dan eksploitasi. Selanjutnya, 

Amerika Serikat  melakukan politik luar negeri berupa ―pivot to Asia‖. Hal 

tersebut sebagai bentuk upaya dari Amerika Serikat untuk bermain di 

wilayah Asia-Pasifik.
65

 

Amerika Serikat melalui ―pivot to Asia‖ menyasar Asia-Pasifik, hal 

tersebut untuk membendung pengaruh Tiongkok. Di satu sisi, keinginan 

Tiongkok untuk mengimbangi pengaruh di Asia mendorong terwujudnya 

21st maritime silk road. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua great 

power tersebut berusaha untuk berpengaruh di wilyah Asia. Selain itu, 

ancaman yang paling terlihat bagi Tiongkok adalah India. India juga 

memberikan ancaman tersendiri bagi Tiongkok di wilayah Samudra 
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Hindia. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan India menjadi ancaman bagi 

Tiongkok dalam memainkan politiknya di Asia-Pasifik. 
66

 

Pusat atau tujuan dari ―pivot to Asia‖ adalah ―Asia-Pasifik‖ hal 

tersebut diungkapkan oleh Kurt Campbell dalam wawancara bersaama 

Robert Kagan dalam foreignpolicyi.org. Hal tersebut juga merupakan 

strategi Amerika Serikat, pergeseran pivot dari Timur Tengah ke Asia 

Timur. Dalam wawancara tersebut Campbell selaku Assisant Secretary of 

State for ast Asia and Pasifik, menyatakan bahwa wilayah Asia Pasifik 

mendapat perhatian khusus dari Amerika Serikat terkait dengan power 

projection yang dilakukan. Selain itu, dikatakan pula bahwa terdapat 

perhatian khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Asia terkait 

dengan penyebaran pengaruhnya.
67

 

 

Gambar 4. 2 Ilustrasi 21
st 

Century Maritime Silk Road
68
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Tahun 2013, Tiongkok meyampaikan inisiasi mengenai New 

Maritime Silk road 21st Century. Jalur tersebut akan menghubungkan 

Tiongkok—Asia Tenggara—Asia Selatan dan memanjang hingga Afrika. 

Dalam jalur tersebut Tiongkok juga menekankan mengenai menjalin 

hubungan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam hal maritime 

trade security. Dalam hal ini Tiongkok lebih berfokus pada infrastruktur 

yang mendukung distribusi sumber daya ekonomi. Tiongkok 

menggunakan diplomasi infrastrutur dalam strateginya, hal tersebut 

berupaya untuk membuat negara-negara berinvestasi dalam hal 

infrastruktur. Baik New Maritime Silk Road 21st Century mau pun 

Economic Belt 21st Century, keduanya menekankan pada investasi 

infrastruktur yang selanjutnya memberikan keuntungan tersendiri pada 

Tiongkok.
69

 Tiongkok membangun jalur sutra maritim di Asia Tenggara 

untuk menghindari ―pivot to Asia‖ milik Amerika Serikat.
 70

 

Abad 21 ini, Tiongkok kembali menggunakan Jalur Sutra sebagai 

jalur utama dalam menyebarkan pengaruh. Jalur Sutra mengalami 

modifikasi dalam hal tujuan dan strateginya. Politik luar negeri Tiongkok 

yang lebih mengarah pada pendekatan damai, hal tersebut untuk 

menghinndari konflik di tingkat regional. Dengan pendekatan tersebut, 

Tiongkok dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan di regional.
71
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Perekonomian maritim dapat memberikan keuntungan besar bagi 

Tiongkok. seperti pada tujuannya untuk  meningkatkan kesejahteraan, 

perekonomian maritim berkontribusi hingga 10% dari GDP pada tahun 

2015. Selajutnya, Tiongkok mengharapkan perekonomian maritim 

semakin pesat dan dapat menjadi salah satu penyokong perekonomian 

nasional. MSR digunakan Tiongkok untuk mengembangkan perekonomian 

basis maritim, mempertahankan teritori nasional, dan mempromosikan 

konektivitas dan pembangunan regional Asia Pasifik.
72

 

Di sisi lain, Tiongkok bergantung pada MSR untuk memperkuat 

angkatan lautnya, membangun seutuhnya perekonomian Tiongkok, 

mengeksplorasi sumber daya maritim, bekerjasama untuk memperkuat 

keamanan jalur laut, dan ikut serta dalam tata kelola maritim. Hal tersebut 

mendorong Tiongkok untuk melakukan kerjasama militer dibandingkan 

dengan membangun pangkalan militer. Kerjasama yang terjalin tidak 

hanya dalam hal jual beli persenjataan mau pun armada militer, tetapi juga 

dalm hal peningkatan kekuatan pasunkan (manpower) melalui latihan 

bersama. Isu militer yang dapat memicu ketegangan antar negara, 

membuat Tiongkok juga mempertimbangkan kerjasama melalui investasi 

infrastruktural, bantuan keuangan, dan kerjasama perdagangan. 

Berdasarkan kepentingan bersama terkait dengan keamanan dan 

pertahanan, Tiongkok berupaya untuk membuka dialog mengenai 

keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di ASEAN. 

Hal tersebut dilakukan Tiongkok untuk mencegah adanya konflik dan 
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ketegangan dalam regional.  Tiongkok dalam hal ini lebih mengutamakan 

keuntungan dan kesejahteraan untuk semua pihak yang terlibat. Sehingga, 

Tiongkok lebih memilih menyelesaikan suatu permasalahan melalui dialog 

bersama. Hal tersebut dirasa lebih efektif untuk menyelesaikan masalah 

dan dapat mengetahui kepentingan masing-masing pihak.
73

  

4.1.3.1 Strategi dalam MSR 

Pada abad 21, Tiongkok memiliki keinginan untuk 

membangun Jalur Sutra kembali. Dalam Jalur Sutra Maritim, 

Tiongkok memiliki strategi utama, yaitu : (1) memperoleh 

nasional power secara komprehensive (CNP) yang diperlukan 

untuk meraih status ―global great power that is second to none‖; 

(2) mendapatkan akses pada sumber daya alam, bahan menth, dan 

pasar luar negeri secara global untuk menopang ekspansi ekonomi 

Tiongkok; (3) mewujudkan ―3Ms‖ : military  build-up, 

multipolarity, multilateralism; dan (4) membangun jaringan yang 

mendunia terdiri dari kawan dan aliansi melalui diplomasi ―soft 

power‖, perdagangan dan ketergantungan ekonomi melalui FTA, 

pakta keamanan bersama, kerjasama intelejen, dan perdagangan 

senjata.
74

 

Tiongkok dalam strateginya lebih menekankan pada akses, 

seperti halnya membangun fasilitas infrastruktur. Selain itu, 

tujuan Tiongkok adalah sumber daya alam, dengan adanya 
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infrastrutur yang menghubungkan Tiongkok dengan lokasi 

sumber daya akan memberikan akses terhadap penguasaan 

sumber daya tersebut. Tiongkok memberlakukan politisasi pada 

rute-rute yang dilaluinya. Sehingga dalam hal ini dapat 

memberikan pengaruh pada arus perpindahan barang, jasa, dan 

manusia. Dengan adanya rute, pergerakan dan interaksi yang 

terjadi antar wilayah akan memiliki intensitas yang lebih tinggi 

dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa, politisasi yag terjadi 

terhadap rute-rute transportasi menjadi kunci dalam kepentingan 

militer, politik, ekonomi, dan perubahan budaya.
75

 

Selanjutnya, Tiongkok memberikan penekanan khusus pada 

pembangunan kembali MSR pada abad 21. Fokus strategi tersebut 

berada pada peningkatan kesinambungan denga benua Asia, 

Afrika, hingga Eropa dengan membangun titik-titik pelabuhan 

sepanjang MSR. Selanjutnya, dapat menghubungkan ekonomi di 

Tiongkok dengan dunia.
76

 

Tujuan yang dibawa dalam membangun MSR diantaranya, 

memberikan kesadaran terkait kehidupan harmonnis, 

pembangunan dan keuntungan bersama melalui kerjasama praktis 

di berbagai bidang dengan 13 negara. Bidang-bidang tersebut 

diantaranya ekonomi maritim, maritim connectivity, perlindungan 

alam secara mutakir, pencegahan dan pengurangan bencana, 
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persahabatan, kerjasama, dan pembangunan. Penekanan utama 

berada pada kerjsama ekonomi yang kuat, kerjasama yang inten 

pada proyek infrastruktur bersama, peningkatan pada kerjasama 

keamanan, dan penguatan ekonomi maritim, kerjasama ilmiah 

dan lingkungan teknis.
77

 

Dapat diketahui bahwa MSR pada masa kolonialisme hanya 

menekankan pada peningkatan ekonomi, persebaran budaya dan 

penyebaran ajaran Buddha. Pada MSR abad 21, Tiongkok memiliki 

perluasan tujuan. Tidak hanya pada peningkatan ekonomi dan hubungan 

Interstate, tetapi juga adanya upaya dalam menyatukan atau memberi akses 

di dunia dengan infrastruktur, kerjasama keamanan, dan pengembangan 

transportasi, komunikasi basis maritim.
78

 

Selain itu, bergesernya zona strategis juga mendorong Tiongkok 

untuk lebih protektif terhadap pivot point. Jalur Sutra maritim abad 21 

difokuskan pada jalur selatan yang meleati Asia Tenggara. Hal tersebut 

berkaitan pula dengan keberadaan India dan Amerika Serikat. Zona 

Transatlanti yang tidak lagi menjadi tujuan politis negara-negara adikuasa, 

membuat Zona Transpasifik menjadi arena bagi negara-negara adikuasa 

untuk kontestasi power. Selain itu, Transpasifik yang cenderung lebih 

besar sumber daya ekonomi dan sebagai pasar besar menjadi sasaran untuk 

dikuasai negara-\negara adikuasa. Tiongkok berupaya untuk memperbesar 
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dan memperbaharui kekuatan militernya, berfokus pada wilayah Asia 

Tenggara dalam hal peletakan titik-titik pangkalan.
79

 

Zona Transpasifik menjadi strategis karena terdapat sumber daya 

ekonomi yang cukup besar. Sumber daya ekonomi berkaitan dengan 

pertahanan dan keamanan nasional suatu negara. Zona Transatlantik telah 

dieskplorasi habis-habisan, sehingga negara-negara great power di dunia 

perlu mencari sumber daya baru. Kawasan Asia Tenggara yang berada di 

Mediterania merupakan wilayah strategis dan menjadi sasaran 

geotrategis.
80

 

Tiongkok melalui MSR diharapkan dapat membangun pelabuhan-

pelabuhan untuk pos patroli mau pun siaga. Selanjutnya, jika pos tersebut 

tidak dapat dibangun atau mendapat pertentangan, Tiongkok akan memilih 

untuk bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Titik-titik 

yang telah dibangun Tiongkok sebelum MSR, akan digunakan sebagai 

pangkalan setelah mendapakan persetujuan. Keberlanjutan strategi tersebut 

membuat Tiongkok melangkah pada tingkat kerjasama yang lebih koersif 

dan bergantung pada mutual trust masing-masing pihak.
81

 

4.2 Arti Strategis Asia Tenggara 

Asia Tenggara menjadi tempat singgah dan tujuan para pedagang sejak 

jalur darat mengalami keruntuhan. konflik panjang dan perebutan wilayah pada 
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abad ke-14, membuat aktivitas dagang menjadi terhambat dan pajak semakin 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya negara yang harus dilewati sepanjang 

Jalur Sutra. Tiongkok yang mulai melirik jalur alternatif, memilih menggunakan 

maritim karena jalur laut dirasa minim konflik. Di sisi lain, kebutuhan akan 

wilayah tujuan baru juga mendorong Tiongkok melewati Asia Tenggara. Tiongkok 

dan Asia Tenggara pertama kali berinteraksi pada Dinasti Zhou. Ambisi Tiongkok 

untuk menguasai dunia, membuat Tiongkok memperluas jangkauan hingga 

wilayah Selatan. di Selatan, Tiongkok menggunakan jalur laut hingga Malaysia. 

Kemudian pada dinasti Han diperpanjang hingga India.
82

 

Secara historis, Asia Tenggara yang berada pada jalur pelayaran dunia 

mendapat pengaruh dari banyak bangsa. Banyak kepentingan bangsa asing yang 

masuk ke Asia Tenggara. Selanjutnya berakulturasi dalam budaya masing-masing. 

karena posisi Asia Tenggara teresbut, wilayah ini hingga sekarang masih menjadi 

wilayah pivot bagi great power. 
83

 

Asia Tenggara menjadi wilayah tujuan pelayaran sejak jalur perdagangan 

maritim dibuka. Kota-kota pesisir yan ada di Asia Tenggara mendapatkan 

pengaruh dari kekuatan asing. Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa 

menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan kota pelabuhan yang cukup 

menjanjikan dibandingkan wilayah lain. Sehingga negara-negara di Asia Tenggara 

mengalami masa penjajahan bangsa Eropa yang cukup panjang. Hal tersebut, 

tidak berlaku bagi Thailand. Posisi Thailand yang berada di antara wilayah 
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Kekuasaan Perancis dan Inggris, membuat negara tersebut menjadi wilayah buffer 

bagi Perancis dan Inggris.
84

 

Selain itu, secara geografis menunjukkan bahwa Asia Tenggara berada di 

antara samudra Hindia dan  Pasifik, berbatasan langsung dengan Tiongkok di 

Utara, dan India di Selatan. Iklim di Asia Tenggara cenderung beriklim tropis 

karena wilayah yang lembab dan tropis, cenderung memiliki dua pola angin yang 

membawa uap air dan kering. Di wilayah ini, iklim yang menjadi kendala dalam 

berbagai aktivitas. Selain itu, keadaan geografis yang berbeda-beda juga 

memberikan kendala tersendiri. angin muson memberikan pedoman khusus dalam 

penanggalan pertanian. 
85

 

Secara geografis, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi wilayah daratan 

dan wilayah maritim. Asia Tenggara yang memiliki beragam keadaan geografis 

memilik sumber daya yang melimpah dan iklim yang beragam. Selain itu, wilayah 

yang berada di wilayah tropis dan pertemuan perairan hangat dan dingin membuat 

sumber daya di wilayah tersebut cukup melimpah. Sumber daya mineral di 

wilayah laut Tiongkok selatan mendorong terjadinya sengketa wilayah dengan 

aktor eksternal.
86

  

Posisi geografis juga mempengaruhi keadaan sosial-budaya Asia Tenggara. 

dilihat dari wilayah daratan, Asia Tenggara berbatasan langsung dengan Tiongkok 

di Utara. peradaban berkembang di sepanjang delta sungai, dan perbukitan dari 

Utara ke Selatan. dari Barat ke Timur terdapat sungai Mekong sebagai pusat 
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peradaban masa itu. Sungai Mekong mengalir dari TIongkok, sepanjang Laos, 

Myanmar,Thailand, Kamboja, hingga Laut Tiongkok Selatan di delta sungai di 

Vietnam. hal tersebut menjadikan wilayah-wilayah Asia Tenggara daratan disebut 

sebagai Indochina. Peradaban yang ada di wilayah tersebut dipengaruhi dengan 

peradaban Tiongkok dan banyak dari bangsa Tionghoa menyebar di wilayah 

tersebut.
87

 

Negara-negara yang berada pada Asia Tenggara Maritim diantaranya 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, dan Timor Leste. Asia Tenggara 

Maritim saling berinteraksi melalui perdagangan yang terjadi di pesisir sejak 

milenium pertama sebelum masehi. Keadaan geografis yang dikelilingi perairan 

membuat kota-kota di wilayah tersebut saling berinteraksi melalui perdagangan. 

Selanjutnya, Asia Tenggara maritim juga berinteraksi dengan Tiongkok dan India, 

dua negara tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peradaban 

di Asia Tenggara.
88

 

Secara ekonomis, Asia Tenggara merupakan pasar yang menjanjikan. 

dengan adanya berbagai geostrategi player yang datang ke Asia Tenggara, 

semakin meningkat pula interaksi aktivitas ekonomi. Hal tersebut membuat Asia 

Tenggara menjadi tujuan dari geoekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi dan 

berbagai sumber daya energi yang ada di Asia Tenggara, membua wilayah 

tersebut menjadi sasaran negara-negara besar. Posisi Asia Tenggara juga membuat 

negara-negara di wilayah tersebut membuka investasi dan membuka perdagangan 
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intra-regional.
89

 Asia Tenggara pada era millenium ini telah memiliki organisasi 

regional sebagai bentuk integrasi regional. organisasi ASEAN yang dibentuk pada 

18 Agustus 1967 merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangkis 2 

kekuatan besar saat Perang Dingin. ASEAN diharapkan mampu melindungi 

kepentingan masing-masing anggota dari pengaruh Soviet dan Amerika. dengan 

negara-negara tetangga yang bermain dipolitik dunia, membuat negara-negara di 

Asia Tenggara mengalami ketidakpastian (uncertainty).
90
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Sejak Perang Dingin, Asia Tenggara telah menjadi kawasan kontestasi 

power  bagi great power. Amerika Serikat, USSR (Uni Soviet), dan Tiongkok 

telah memasuki Asia Tenggara sejak Perang Dingin. Pada masa itu, Asia Tenggara 

merupakan medan perang proxy bagi negara-negara tersebut. Dalam hal ekonomi, 

Jepang mendominasi pasar Asia dengan produk-produknya, bantuan luar negeri, 

dan investasi. Kontestasi power dari aktor eksternal di Asia Tenggara telah 

memberikan pengaruh terhadap pembangunan. Saat ini, aktor eksternal telah 

berubah terpengaruh oleh bubarnya USSR. Russia tidak lagi mendominasi Asia 

Tenggara dan menjadi great power  yang diperhitungkan, namun muncul India 

sebagai emerging power yang juga turut mendominasi Asia Tenggara. Great 

power yang mendominasi Asia Tenggara saat ini diantaranya, Tiongkok, Amerika 

Serikat, India, dan Jepang. Meskipun pengaruh dan dominasi dari Amerika Serikat 

dan Jepang saat ini tidak sebesar pada masa Perang Dingin, namun kedua negara 

tersebut masih memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Asia Tenggara. 

Tiongkok dan India menjadi negara pemain di Asia Tenggara yang cukup 

diperhitungkan. Tahun 2007, negara-negara ASEAN melakukan pertemuan dan 

penandatanganan piagam baru sebagai bentuk pembaharuan kerjasama dan 

sebagai salah satu upaya negara-negara anggota menjawab tantangan zaman 

terkait regionalisme, geostrategi, dan aktor eksternal.
91
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Gambar 4.3. Peta Asia Tenggara
92

 

 

Asia Tenggara terletak pada inner crescent yang berarti memberikan akses 

pada daratan dan lautan. Selanjutnya, negara-negara di Asi Tenggara dibagi 

menjadi daratan utama dan maritim. Negara berbasis maritim diantaranya, 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, Thailand, dan Filipina. 

Negara berbasis di daratan utama diantanya, Vietnam, Kamboja, Laos, dan 

Myanmar. Negara-negara tersebut terletak salingg berdekatan baik secara 

geografis mau pun kultural. Meskipun Asia Tenggara memiliki organisasi 

regional, namun sistem politik negara-negara anggota beragam.  
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4.2.1 Arti Strategis Asia Tenggara bagi Tiongkok 

Kedekatan geografis Tiongkok dan ASia Tenggara telah membuat 

hubungan kedua wilayah tersebut dari zaman milenium SM. interaksi yang terjadi 

memunculkan peradaban di sepanjang jalur perdagangan tersebut. Imigran 

Tiongkok banyak yang menetap di ASia Tenggara dan berakulturasi dengan 

penduduk asli setempat. Selain kedekatan secara emosional, Asia Tenggara telah 

menjadi tujuan perdagangan Tiongkok. Jalur Sutra maritim yang menuju Vietnam, 

Malaysia, dan Singapura membuat Tiongkok menjadikan Asia Tenggara sebagai 

wilayah strategis. selain itu, sumber daya yang ada di Asia Tenggara juga 

mendorong Tiongkok untuk memonopoli wilayah tersebut. 

  Akses yang mudah didukung dengan kedekatan geografis dan 

kultural, membuat Tiongkok menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah pivot. 

selain itu, pada masa old maritime silk road Tiongkok telah berinteraksi dengan 

Asia Tenggara dalam aktivitas ekonomi. Jalur laut menjadi alternatif, sejak jalur 

darat mengalami keruntuhan karena konflik. potensi konflik yang kecil, laut 

dilihat sebagai jalur yang lebih menguntungkan. Tiongkok dalam usahanya 

menguasai wilayah perairan mengalami kemunduran karena ancaman Mongol di 

perbatasan Utara. Hal tersebut, membuat Tiongkok menarik mundur seluruh 

pasukan di wilayah maritim untuk melindungi Beijing (Peking).
93

 

Hubungan yang sudah terjalin antara Tiongkok dan Asia Tenggara 

membuat hubungan negara-kawasan tersebut menjadi semakin dalam. Tiongkok 

memiliki kedekatan hubungan dengan negara-negara Indochina di Asia Tenggara, 
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terutama dengan Myanmar. Selain itu, Tiongkok sudah menjalin hubungan dagang 

dengan Asia Tenggara sejak adanya Jalur Sutra. Dalam mengakses laut, Tiongkok 

harus melewati Asia Tenggara untuk mengakses pasar Eropa, Afrika dan Timur 

Tengah. Hal tersebut, membuat nilai strategis dan ekonomis dari Asia Tenggara 

meningkat bagi Tiongkok. Selain itu, kedekatan hubungan yang telah dijalin 

hingga saat ini memberikan keuntungan tersendiri dalam mengembangkan 

kerjasama tersebut. Tiongkok melalui Jalur Sutra yang juga berusaha untuk 

meningkatkan kapabilitas militer melihat Asia Tenggara sebagai peluang. Hal 

tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mejalin 

kerjasama militer dengan negara-negara di Asia Tenggara.
94
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Gambar 4.4. Ilustrasi Tiongkok dan Asia Tenggara di Dunia 
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Posisi geografis Asia Tenggara yang berada di Asia Pasifik dan pusat zona 

transpsifik, membuat negara-negara besar berlomba untuk melakkukan kontestasi 

power di wilayah itu. Selanjutnyaa, Tiongkok yang memiliki kedekatan geografis 

dan kultural berupaya untuk menjaga stabi\litas power di wilayah tersebut. MSR 

terkonsentrasi di wilaayah Asia Tenggara, hal tersebut dikarenakan Asia Tenggara 

merupakan pintu utama dan choke point bagi Tiongkok.
95

 

Tahun 2013, rata-rata GDP Asia Tenggara mencapai US$ 2,4 Milyar 

dengan penduduk 608 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Asia Tenggara 

merupakan pasar besar bagi perekonomian Tiongkok. Selain itu, Asia Tenggara 

yang berada pada wilayah strategis dan berada di antara samudra Pasifik dan 

samudra Hindia. Posisi tersebut juga memberikan keuntungan dalam hal 

pertahanan dan keamanan, mengingat laut merupakan medium yang fleksibel 

untuk pertahanan dan keamanan.
96

  

Terjalinnya hubungan antara Tiongkok dan Asia Tenggara merupakan 

peluang besar dalam pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Posisi 

geografis yang dekat juga memberikan fakta bahwa Tiongkok mendapat 

keuntungan secara geografis mau pun kultural. Kedekatan budaya juga 

memberikan keuntungan dalam hal negosiasi. 
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BAB V  

Military Power Projection sebagai Upaya Tiongkok dalam 

Membangun Jalur Sutra Maritim 

Maritime Silk Road (MSR) pada abad 21 digunakan oleh Tiongkok untuk 

memperkuat militernya. Fokus pada maritim, membuat Tiongkok mencari wilayah 

laut untuk dikuasai. Asia Tenggara menjadi tujuan Tiongkok untuk melakukan 

military power projection sekaligus sasaran kerjasama militer. Hal tersebut 

memanfaatkan hubungan antara Tiongkok dan Asia Tenggara yang telah terjalin 

sejak Perang Dingin. Adanya aspek militer dalam Jalur Sutra Maritim menjadi 

menarik untuk diketahui. Selain itu, kategorisasi antara soft military power 

projection dan hard military power projection memberikan banyak bantuan dalam 

melihat aspek militer dalam geostrategi. 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan pemaparan lebih mendalam 

terkait military power projection sebagai upaya Tiongkok dalam membangun 

MSR di Asia Tenggara. Pada konsep military power projection terdapat 2 tipe 

yaitu soft dan hard.Dua tipe tersebut masing-masing memiliki 4 dan 5 variabel, 

setiap variabel berdiri sendiri. Sehingga meskipun terdapat salah satu atau 

beberapa variabel yang tidak dapat dioperasionalisasikan atau digunakan dalam 

penelitian, tidak mempengaruhi logika konsep tersebut. Salam hal ini, konsep 

military power projection membantu penulis memberikan pemaparan mendalam 

terkait dengan MSR. 
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5.1 Soft Military Power Projection 

Pada subbab ini, memaparkan aksi militer Tiongkok yang bersifat 

persuasif. Penggunaan militer untuk kemanusiaan, dan regulasi atau politik yang 

digunakan untuk mengakses fasilitas militer dalam negeri. Tipe ini lebih 

menekankan pada usaha persuasif atau penggunaan militer tanpa senjata. Terdapat 

4 variabel dalam melihat aktivitas soft military power projection, yaitu securing 

sea lanes of communications (SLOC), humanitarian relief, non-combatan 

evacuation operation, dan peacekeeping. Variabel-variabel tersebut berdiri 

sendiri, sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. 

5.1.1 Securing Sea Lanes of Communication 

Ladwig menjelaskan bahwa: ‖Securing of sea lines communications. The 

protection of shipping lanes of attack by hostile state or irregular threats‖
98

. 

Securing sea lanes of communication dimaksudkan untuk melihat pada 

perlindungan terhadap jalur perdagangan dari serangan hostile state (negara rentan) 

atau irregular threats (ancaman tak tetap). Ancaman tersebut berasal dari aktor 

non-negara, hal tersebut dikaitkan dengan hostile state  yang menimbulkan 

ketidakstabilan dala negeri sehingga berpotensi pada munculnya irregular threats.  

Dalam hal ini perlu melihat ancaman laut yang berasal dari aktor non-negara di 

Asia Tenggara dan membandingkan dengan perlindungan yang dilakukan untuk 

pengamanan jalur. Seperti halnya pengawalan terhadap kapal barang, 

pembentukan anti-piracy task force, dan lainnya. Hal yang paling disoroti sebagai 

ancaman adalah piracy hal tersebut berkaitan dengan perdagangan dan 
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transportasi jalur laut. Selain itu, dengan adanya operasi melawan pembajak 

(counter-piracy mission) dapat memberikan keuntungan bagi negara pelaku 

berupa kerjasama multilateral sekaligus membuka mitra dagang baru.
99

 

Jalur laut dalam MSR di Asia Tenggara berpusat pada wilayah  Laut 

Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia. Hal tersebut berkaitan 

dengan pengaruh Amerika Serikat dan India. Tiongkok sendiri tetap 

menggunakan titik-titik yang sama dengan strategi sebelumnya dalam "String of 

pearl" di wilayah lain. Di Asia Tenggara sendiri lebih berfokus pada 3 wilayah 

tersebut. Kemudian,Tiongkok juga perlu melihat adanya irregular threat yang 

dilakukan oleh kelompok-kelompok bajak laut di Asia Tenggara. 

Dalam MSR perlindungan pada jalur laut menjadi penting karena aktivitas 

dagang Tiongkok juga melalui jalur maritim. Kasus kejahatan maritim yang 

tetjadi di Asia tenggara berpusat di Selat Malaka dan perairan sekitar Indonesia. 

Mengingat aktifitas dagang Tiongkok di Asia Tenggara semakin tinggi terkait 

adanya ACFTA dan perjanjian bilateral lainnya, perlu ada perlindungan pada 

MSR terkait dengan kejahatan tersebut.  

5.1.1.1 Irregular Threat 

Ancaman yang dimaksud sebagai irregular threat menurut Ladwig adalah 

ancaman yang berasal dari negara rentan dan atau aktor non-state. Hal tersebut 

kemudian merujuk pada aktivitas-aktivitas yang terdapat di perairan. Selanjutnya, 

dapat disimpulkan mengenai adanya aktivitas bajak laut, teror di maritim, dan 

serangan terhadap kapal barang menjadi ancaman ireguler. Di wilayah perairan 
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sendiri banyak terjadi ancaman yang diakibatkan oleh bajak lat. Trend-trend yang 

muncul dalam pembajakan berupa perampokan, penculikan dan penebusan, 

penyerangan kapal, pelabuhan, dan sebagainya. Bajak laut di Asia Tenggara 

merupakan kejahataan skala kecil berdasarkan jumlah pelaku yang terlibat, hal 

tersebut mempengaruhi pola operasi.  Ketidakstabilan ekonomi juga membuat 

kondisi politik tidak stabil, sehingga banyak aksi kriminal terjadi. Hal tersebut 

memunculkan hostile state, yang mana keadaan domestik suatu negara tidak stabil 

baik ekonoi mau pun sosialnya. Dorongan kebutuhan terhadap ekonomi tersebut 

menjadi pemicu munculnya aktivitas pembajakan maritim. 
100

 

 Di Asia Tenggara aktivitas-aktivitas tersebut berpusat di wilayah laut 

Indonesia, Filipina, Malaysia dan selat Malaka. Seperti yang ada pada data IMB, 

menunjukkan bahwa aktivitas piracy terpusat pada dua wilayah laut, yaitu teluk 

Aden dan selat Malaka, selanjutnya di wilayah laut Karibia (Amerika Latin). Selat 

Malaka yang merupakan wilayah ekonomis, memiliki lalu lintas maritim yang 

cukup tinggi. Selain itu, wilayah lain di Asia Tenggara yang menjadi sasaran 

adalah Laut Tiongkok Selatan. posisi geografis Asia Tenggara yang berada di 

jalur utama maritim dunia dan choke point membuat lalu lintas aktivitas maritim 

sangat tinggi. Selain itu, wilayah yang kini mengembangkan wilayah maritim 

tersebut juga harus bersiap dalam menghadapi ancaman yang akan datang dalam 

pembangunan.
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Grafik 5.1. Statistik Aktivitas serangan Bajak Laut di Asia Tenggara
102

 
dan 103

 

 Dilihat dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas pembajakan di 

Asia Tenggara berada di sekitar wilayah perairan Asia Tenggara maritim. Asia 

Tenggara Maritim di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan 

Filipina. Wilayah perairan Asia Tenggara dengan intensitas aktivitas bajak laut 

yang tinggi berada di Indonesia. seja 2008 aktivitas bajak laut di Indonesia terus 

meningkat hingga mencapai 106 aktivias serangan. Di wilayahLaut Tiongkok 

Selatan meuncak pada 2010 dengan 31 serangan, aktivitas tersebut menurun di 

tahun berikutnya. Aktivitas serangan bajak laut di Thailand berkurang mencapai 0 

serangan pada 2011-2013. Di Indonesia, tahun 2014 serangan menurun menjadi 

100 serangan, namun kembali meningkat menjadi 108 serangan. 
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Perlindungan terhadap jalur MSR sangat diperlukan. Hal tersebut dapat 

diwujudkan dengan membangun pangkalan militer, patroli militer, dan aturan-

aturan lainnya. Tiongkok melalui ‗strings of pearls’ telah membentuk titik akses di 

beberapa wilayah. Di Asia Tenggara, Tiongkok memiliki fsillitas angkatan laut di 

Myanmar, dan di Laut Tiongkok Selatan terdapat landasan udara militer PLA  di 

pulau Woody, kepulauan Paracel. Selain itu dengan adanya klaim yang dilakukan 

oleh Tiongkok di kepulauan Spartly membuat PLAN juga berpatroli di wilayah 

Laut Tiongkok Selatan. Perlindungan yang dilakukn Tiongkok di laut Tiongkok 

Selatan hanya berupa patroli dan sekaligus menjaga wilayah klaim.
 104

 

Sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan memberikan keuntungan 

tersendiri dalam melakukan perlindungan SLOC. Patroli secara rutin dilakukan, 

sehingga dapat meminimalisir dan atau menangani kejahatan maritim. Selain itu, 

terdapat pula kerjasama kerjasama bilateral terkait pengamanan wilayah perbatas 

laut dan patroli bersama maritim.
105

 

Sejak tahun 2006, Tiongkok telah melakukan patroli bersama Vietnam di 

teluk Beibu 2 kali setahun. Selain itu, untuk menjaga perbatasan dan garis pantai, 

juga mencegah tindak kriminal di wilayah tersebut. Pasukan pengamanan 

perbatasan juga telah menangani 47.445 kasus kejahatan lintas negara, 12.357 kg 

obat terlarang, menyita 125.115 pistol ilegal, dan menahan 5.607 penyelundupan  

manusia ilegal.
106
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Latihan bersama lain yang diselenggarakan oleh Tiongkok dan rekan 

Singapura diantaranya, ―Cooperation-2009‖ dan ―Cooperation-2010‖. Hal 

tersebut merupakan latihan bersama keamanan. Pasukan khusus Tiongkok latihan 

bersama Thailand untuk melakukan operasi anti-terorisme, dengan nama ―Strike-

2007‖, ―Strike 2008‖, dan ―Strike-2010‖. Tiongkok dan Indonesia 

menyelenggarakan latihan bersama anti-terorisme, dengan nama ―Sharp Knife-

2011‖dan ―Sharp Knife-2012‖. Seluruh latihan tersebut dilakukan oleh PLAA 

(seluruh tentara Tiongkok).
107

 

Melalui latihan bersama yang diselenggarakan oleh Tiongkok 

menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki ketertarikan khusus pada Asia Tenggara. 

Hal tersebut dapat meminimalisir adanya aktivitas bajak laut, sekaligus 

mengamankan MSR dari aktivitas transnational organized crime (TOC). Itu juga 

sebagai upaya dalam melindungi MSR. Dengan jalur yang terlindungi, aktivitas 

dagang di MSR dapat berjalan dengan lancar.
108

  

5.1.2 Non-combatant Evacuation Operation 

―The evacuation of Indian or friendly third country civilians from a 

foreign country when they are endangered by war or civil threat.‖
109

 Non-

combatant evacuation operation merupakan evakuasi yang dilakukan oleh suatu 

negara terhadap warga negaranya di luar negeri atau warga negara lain yang 

merasa terancam saat terjadi perang atau huru-hara sipil. Untuk itu perlu melihat 
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adanya konflik berupa perang sipil, kemudian dapat diketahui ada tidaknya 

keterlibatan Tiongkok dalam melakukan evakuasi. 
110

  

Dalam hal ini negara memiliki keinginan untuk memasuki atau mengakses 

negara lain. Selain itu, aset militer yang digunakan dalam menjalankan operasi 

dapat mempertegas power  yang dimiliki. Selain itu, obyek operasi berupa warga 

sipil dari negara asal pelaku power projection dan warga sipil negara-negara yang 

memiliki kedekatan. Hal tersebut dapat menunjukkan aksi peduli dan nantinya 

dapat memberikan akses pada pelaku power projection ke fasilitas di wilayah 

pengungsian dan atau negara asal pengungsi.
111

 

Penggunaan aset militer menjadi penting, hal tersebut untuk menunjukkan 

military power yang dimiliki oleh Tiongkok. Semakin banyak keterlibatan militer 

pada aktivitas evakuasi, dapat meningkatkan rasa aman bagi warga sipil. Selain 

itu, penggunaan militer pada arah soft-power dapat menunjukkan tujuan baik pada 

MSR. Di sisi lain, Tiongkok juga diuntungkan dengan akses terhadap fasilitas 

militer di negara host sebagai military power projection Tiongkok.
112

 

Selanjutnya, melihat upaya yang dilakukan Tiongkok dalam melakukan 

evakuasi warga sipil saat terjadi konflik. Konflik yang dimaksud dapat berupa 

konflik apa pun dan terdapat keterlibatan Tiongkok dalam hal evakuasi atau aksi 

lain untuk menyelamatkan warga sipil. Sehingga dalam hal ini ditekankan pada 

konflik bersenjata yang terjadi di Asia Tenggara. Dalam kerangka kerja Tiongkok, 

PLAAF berperan aktif dalam pengamanan, penyelamatan, dan pemeliharaan 
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perdamaian pada saat terjadi konflik. Di sisi lain, aktivitas yang dapat mengancam 

keselamatan warga sipil berkebangsaan Tiongkok di Luar Negeri.
113

   

Bersamaan dengan adanya konflik protes anti-China
114

 di Vietnam, 

Tiongkok membantu dalam mengevakuasi pekerja Berkebangsaan Tiongkok. 

Lebih dari 3.000 orang telah dievakuasi oleh Tiongkok menggunakan 5 kapal.
115

 

Selanjutnya, Tindakan tersebut juga mempertegas military power Tiongkok. 

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tindakan cepat tanggap dan perlindungan 

yang dilakukan Tiongkok dapat menjamin keselamatan warga sipil di wilayah 

MSR.
116

 

Pada kasus yang terjadi di Vietnam tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

military power projection Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi 

indikator dari military power projection. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui 

bahwa Tiongkok tidak melakukan non-combatant evacuation operation dalam 

membangun MSR. 

5.1.3 Humanitarian Relief 

Pada humanitarian relief, Ladwig memaparkan mengenai ―The use of 

military  forces abroad to assist in the aftermath of a natural disaster.‖ Hal ini 

melihat terkait penggunaan kekuatan militer di luar negeri untuk membantu pasca 

bencana alam. Terdapat keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku power 
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projection, seperti halnya mengakses fasilitas negara yang terkena bencana. 

Keadaan darurat kemanusiaan pasca bencana dapat menjadi alasan bagi pelaku 

power projection untuk masuk dengan mudah.
117

ada humanitarian relief, yang 

perlu dilihat adalah keterlibatan militer Tiongkok dalam evakuasi korban saat 

terjadi bencana alam. Hal tersebut menjadi salah satu langkah awal bagi Tiongkok 

untuk menjalin simpati dan kepercayaan yang selanjutnya diharapkan dapat 

mengakses fasilitas militer negara tersebut. Humanitarian relief yang dimaksud 

tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi lebih melihat kepada evakuasi yang 

dilakukan oleh Tiongkok.
118

  

Keterlibatan militer Tiongkok dalam humanitarian relief menjadi salah 

satu keuntungan Tiongkok dalam melakukan military power projection. Dengan 

akses yang diberikan oleh negara host kepada militer Tiongkok selama proses 

revitalisasi pasca bencana. Dengan begitu, Tiongkok dapat menjadikan pangkalan 

tersebut sebagai pangkalan di luar negeri jangka panjang.
119

 

Bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Tiongkok (PLA) telah 

diatur dalam kerangka kerja PLA. Selain itu, terdapat pula PAPF (People‘s Armed 

Police Force) yang membantu terkait evakuasi dan hal-hal yang berhubungan 

dengan warga sipil. Hal tersebut unuk membantu pengamanan, pembangunan 

kembali pasca bencana, dan penyelamatan. Selain evakuasi, peran serta militer 

Tiongkok juga dapat membantu mengakses fasilitas militer seperti pangkalan 
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militer. Peran tersebut bisa berupa evakuasi, penyediaan perlengkapan medis, 

bantuan makanan (bahan pokok), air bersih, dan lain sebagainya.
120

 

Pada Juli 2011, Tiongkok mengirimkan bantuan kemanusiaan pada 

Thailand. Hal tersebut, dikarenakan pada waktu itu Thailand terkena banjir 

bandang. PLAAF (People‘s Liberation Army Air Force) mengirimkan 90 ton 

bantuan dari Kementrian Pertahanan Nasional Tiongkok pada pasukan bersenjata 

Thailand. Selain itu, pasukan bersenjata Tiongkok telah menyediakan peralatan 

medis dan bantuan untuk negara berkembang. Berpartisipasi aktif dalam 

pertukaran medis dan kerjasama, hal itu dapat membangun persahabatan dan 

kepercayaan antar pihak. Di sisi lain, Tiongkok telah mengunjungi 5 negara di 

Asia dan Afrika, 4 negara di Amerika Latin menggunakan kapal rumah sakit 

(hospital ship) Peace Ark milik PLAN pada 2010-2011. Pada waktu itu, PLA juga 

menyediakan layanan medis pada masyarakat lokal di Gabon, Peru, dan Indonesia 

sekaligus berpartisipasi dalam joint humanitarian medical drills.
121

 

Melalui humaniarian relief, Tiongkok dapat melakukan kerjasama militer 

dan dapat melindungi MSR. Selain itu, Kebutuhan evakuasi dan cepat tanggap 

bencana juga memberikan keuntungan dalam pelaksanaan MSR. Selain itu, 

dengan adanya akses terhadap fasilitas militer negara host  membuat Tiongkok 

dapat melakukan power projection dan menggunakan pangkalan tersebut sebagai 

pangkalan militer di luar negeri. 
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5.1.4 Peacekeeping 

―Military operation designed to support diploatic effort to reach a long-

term political settlement to an ongoing disputes.‖ Selain itu, ikut terlibat pada 

proses penyelesaian konflik  juga merupakan langkah dalam melakukan . Operasi 

militer dibuat untuk mendukung upaya diplomatik dengan tujuan mencapai 

penyelesaian jangka panjang secara politik pada sebuah sengketa yang sedang 

berlanjut. Dalam hal ini, perlu dilihat keterlibatan Tiongkok dalam peacekeeping 

operation.
122

 

Kursi Tiongkok di PBB diduduki oleh Taiwan sebelum 1971, didukung 

dengan hubungan Tiongkok dengan PBB yang buruk membuat Tiongkok 

dianggap mendeklarasikan perang secara tidak langsung pada Amerika Serikat. 

Hal tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan Tiongkok kepada Korea 

Utara pada Perang Korea. Di sisi lain, Tiongkok menentang 10 misi UNPKO, 

menganggap hal tersebut sebagai bentuk invasi dan alat neo-kolonialisme 

Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok mendukung aksi Indonesia keluar dari PBB 

pada 1965, dan menentang dengan tegas UNPKO. Menjadi pihak yang tidak 

dipertimbangkan sebagai anggota PBB, membuat Tiongkok menentang PBB.
123

 

Pada 1971, kursi Republic of China (Taiwan) diambil alih oleh Tiongkok 

sejak adanya kedekaktan dengan Amerika Serikat. Selama 3 misi UNPKO, 

Tiongkok abstain pada isu-isu PKO dan menolak memberikan bantuan finansial. 

Tahun 1980-an, pandangan Tiongkok terhadap PKO berubah dan melihat terdapat 
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unsur perdamaian dalam PKO. Hal tersebut juga didukung dengan adanya 

perubahan dalam CCP (China Communist Party) mengenai kebutuhan akan 

keterbukaan terhadap dunia luar dan keikutsertaan Tiongkok dalam sistem 

internasional. 
124

 

Tiongkok aktif dalam PKO sejak 1989, pertama kali ikut serta pada 

November dalam misi United Nation Techinical Assistance Group (UNTAG). 

Misi tersebut untuk mendukung kemerdekaan Namibia. Selanjutnya, Tiongkok 

aktif ikut serta dalam misi-misi dalam UNPKO. Di Asia Tenggara, Tiongkok turut 

mengirimkan pasukan dalam misi UNTAC ke Kamboja. Sejak 1989, setelah 

peristiwa Tiananmen, Tiongkok melihat UNPKO sebagai salah satu bentuk ―pillar 

of peace‖. Meskipun begitu, Tiongkok tidak serta merta mengirimkan pasukan 

dalam jumlah banyak dalam UNPKO.
125

 

Hal ini melihat pada keikutsertaan Tiongkok dalam Peacekeeping 

Operation yang dilaksanakan dalam kerangka kerja PBB. Hal ini juga menjadi 

salah satu indikator penting dalam military power projection karena dapat menarik 

simpati dan sebagai kesempatan dalam mengakses fasilitas militer negara yang 

bersangkutan. Melalui PKO, Tiongkok dapat sekaligus menunjukkan kekuatan 

militer. Berikut terdapat tabel aktivitas UNPKO yaang dilakukan oleh Tiongkok 

selama bergabung dengan UNPKO.
126

 

Tabel 5.1. Catatan partisipasi Tiongkok dalam UNPKO di Asia Tenggara
127

 

Nama United Nations Peace Tanggal Partisipasi Jumlah 
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Keeping Operaion (UNPKO) Mulai 

Operasi 

Tiongkok Personel 

United Nations Integrated 

Mission 

in Timor-Leste 

(UNMIT) 

Agustus 

2006 

Oktober 2006 

hingga saat 

ini 

7 pengawas 

militer,  

30 

petugas polisi 

sipil 

 
PKO yang dilakukan Tiongkok di Asia Tenggara pada saat peristiwa 

pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Tahun 2006, Tiongkok mengirimkan 

pasukannya ntuk melakukan PKO di Timor Leste sebagai upaya membangun 

keadaan yang kondusif untuk melakukan upaya diplomasi dan negosiasi. 

Pada rentang tahun 2006-2015, Tiongkok telah melakukan PKO di wilayah 

Afrika dan Asia Tenggara. Keterlibatan Tiongkok dalam PKO di Timor Leste pada 

tahun 2006 menunjukkan military power dan menjadi kesempatan bagi Tiongkok 

dalam menunjukkan soft military power projection. Dengan mengirimkan 7 

pengawas militer dan 30 petugas polisi sipil, Tiongkok dapat mengetahui situasi 

Timor Leste yang selanjutnya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan MSR. 

Selain itu, hal tersebut dapat menjadi pangkalan sementara Tiongkok di Timor 

Leste. Sehingga Tiongkok memiliki titik pengawasan di wilayah perairan tersebut, 

terutama Samudra Hindia.
128

 

5.2 Hard Military Power Projection 

Pada tipe ini lebih melihat kepada upaya yang dilakukan oleh Tiongkok 

dalam menggunakan kekuatan militer untuk memberikan rasa takut dan 

menunjukan kekuatan. Dalam hal ini lebih melihat kepada aksi militer secara 

terbuka. Selain itu, hal ini dapat dilihat sebagai salah satu tindakan yang 
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meningkatan ketegangan karena aksi militer yang terbuka. Namun, aksi tersebut 

lebih dileburkan dalam hal persuasif dan meredam koflik. Seperti halnya pada 

showing the flag, melihat pada aksi penyebaran pasukan militer sebagai penanda 

wilayah tersebut merupakan wilayah strategis bagi pelaku geostrategi. Detterance 

and compellance, punishment, armed intervention, dan conquest labih kepada 

adanya penggunaan militer untuk kepentingan politik berupa diplomasi dan atau 

negosiasi. Hal tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

5.2.1 Showing The Flag 

Pada hard military power projection terdapat showing the flag 

(menunjukkan aksi militer) yang dapat diketahui sebagai penyebaran kekuatan 

militer secara simbolis di sebuah wilayah untuk menunjukkan ketertarikan pada 

wilayah tersebut, dengan menunjukkan keputusan atau kesediaan dalam 

melakukan aksi militer yang lebih kuat. Seperti yang dijelaskan Ladwig :―the 

symbolic deployment of military forces to a region to demonstrate political 

interest.‖ Terdapat wilayah yang dianggap strategis dan ada dalam kepentingan 

politik. Selain itu, penyebaran pasukan atau showing the flag dimaksudkan untuk 

memberikan tanda atau patokan wilayah yang menjadi wilayah strategis atau 

wilayah yang diinginkan. Selain itu, juga muncul aksi-aksi militer sebagai bentuk 

perlindungan pada wilayah yang dinginkan.
129

 

Dalam hal ini melihat pada adanya pesebaran pasukan militer yang 

dilakukan oleh Tiongkok di wilayah targetnya. Dalam penelitian ini Asia Tenggara 

menjadi wilayah target bagi Tiongkok.  selain itu, dengan klaim yang dilakukan 

Tiongkok di wilayah Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa wilayah maritim 
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Asia Tenggara menjadi wilayah target dan pivot bagi Tiongkok. Klaim yang 

dilakukan Tiongkok berada pada wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan dan 

menjadi sengketa dengan Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina.  

Selanjutnya wilayah klaim Tiongkok tersebut disebut sebagai nine dash 

line (garis sembilan titik). Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok memberikan 

ketegangan tersendiri di Asia Tenggara. Ketegangan semakin memuncak dengan 

adanya kilang minyak milik China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 

di Selatan Kepulauan Parasel yang berada dalam wilayah sengketa pada Mei 

2014. Selain itu, untuk melindungi dan mendukung kilang tersebut, Tiongkok 

mengirimkan lebih dari 80 kapal laut untuk bersiaga, diantaranya terdapat kapal 

perang. Vietnam memberikan respon dengan mengirimkan 29 kapal perang. Hal 

tersebut memicu aksi, berupa pengeboman, satu dari kapal vietnam tenggelam 

sedangkan sisanya rusak. 
130

 

Selain itu, ketertarikan Tiongkok terhadap wilayah perairan di Laut 

Tiongkok Selatan, juga membuat Tiongkok melakukan proyek reklamasi di 

Kepulauan Spratly. Di Kepulauan tersebut, Tiongkok berupaya untuk 

memperbesar pulau-pulau kecil tersebut supaya dapat dibangun bangunan yang 

cukup besar nantinya. Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok 

Selatan merupakan suatu upaya dalam membendung dan menandingi kekuatan 

Amerika Serikat di Asia Tenggara. Melalui militarisasi di kepulauan Spratly, 

Tiongkok berharap dapat membendung kekuatan Amerika Serikat pada 2020. 
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Militerisasi di Spratly dilakukan dengan membangun kilang minyak, dalam 

pengoperasianya dikawal oleh PLAN.
131

 

Berikut adalah kronologi aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 

sejak 2010. Pada Juni 2010, kapal Tiongkok Maritime Law Enforcement Force 

(MLEF) diduga menembakkan meriam pada kapal patroli Indonesia yang menyita 

kapal nelayan Tiongkok di sekitar kepulauan Natuna. Di wilayah pesisir Vietnam, 

kapal MLEF (Pengawas Maritim Tiongkok) diduga menghalangi operasi kapal 

eksplorasi sumber daya milik Vietnam, dan memotong kabel yang menjulur, 

peristiwa tersebut terjadi pada Mei dan Juni 2011. Setelah konfrontasi yang terjadi 

dengan kapal Vetnam pada 2012, kapal Tiongkok MLEF (Pengawal Pesisir 

Tiongkok) mempertahankan keberadaan di wilayah Scarburough Shoal. Pada Mei 

2013, kapal PLAN dan Tiongkok MLEF diduga menghalangi misi penyediaan 

militer Filipina ke pos penjagaan di Second Thomas Shoal. Oktober 2013, 

Tiongkok diduga mengirimkan kapal MLEF di dekat South Lucona Shoal. Pada 

Januari 2014, kapal PLAN diduga menyelenggarakan aktivitas di wilayah James 

Shoal. Di wilayah selatan pulau Trilon, menempatkan kilang minyak dengan 

kawalan kapal PLAN dan MLEF (Pengawal Pesisir Tiongkok) dan menentang 

kapal Vietnam pada Mei hingga Juli 2014. Di Reed Bark, kapal MLEF Tiongkok 

diduga meletakkan tanda, pada Agustus 2014. Di wilayah yang sama, kapal 

Tiongkok menghalangi navigasi kapal Filipina pada 2011. April 2015, Filipina 

menampakkan kekhawatiran terhadap aksi-aksi yang dilakukkan Tiongkok di Subi 

Reef, seperti menyorotkan lampu ke Tantara Angkatan Udara Filipina dan 

memperingatkan untuk meninggalkan wilayah tersebut.
132
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Gambar 5.1. Ilustrasi wilayah nine dash line
133

 

Melalui aktivitas-aktivitas tersebut Tiongkok sekaligus melakukan patroli 

keamanan di wilayah MSR. Hal tersebut ditunjukkan dalam Grafik 5.1. aktivitas 

penyerangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan 

wilayah perairan Indonesia. Dalam hal ini, showing the flag dengan securing sea 

lanes of communicaion memiliki keterkaitan dalam MSR.
134
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5.2.2 Detterance and Compellance 

Selain itu, Ladwig juga menjelaskan mengenai penggunaan militer untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan, ―the use of the threat of military force 

againts another state to induce it into or dissuade it of pursuing a given 

policy.‖
135

 Compellence dan deterrence, hal ini dilihat dari penggunaan militer 

untuk menekan dan memaksa negara lain untuk menjalankan atau tidak 

menjalankan kebijakan yang diberikan. Dalam hal ini, kekuatan militer digunakan 

sebagai alat diplomasi, sebagai tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Perlu dilihat ada tidaknya kebijakan yang sedang dalam proses 

pengambilan keputusan dan keterlibatan militer sebagai bentuk upaya dalam 

pengambilan keputuan.
136

 

Pada variabel ini melihat adanya negosiasi yang terjadi antar pihak. 

Selama proses tersebut, Tiongkok menggunakan milier sebagai ancaman. Selain 

itu, juga melihat adanya perubahan aktivitas yang terjadi di Asia Tenggara setelah 

Tiongkok menggunakan military power. Compellance and detterence, akan 

terlihat jika Tiongkok memberikan kebijakan pada negara lain, Selama proses 

negosiasi tersebut Tiongkok menggunakan kekuatan militer sebagai ancaman. 

Selanjutnya, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat terpengaruh dengan 

hal tersebut. Diharapkan dalam keputusan tersebut akan sesuai dengan keinginan 

Tiongkok.
137

 

Dalam melihat hal ini, perlu dilihat adanya hubungan antara kebijakan 

yang diberikan oleh Tiongkok pada negara lain dengan aktivitas militer Tiongkok 
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yang mempengaruhi negara tersebut. Tiongkok menggunakan kekuatan militer 

tersebut untuk melawan negara tujuan. Hal tersebut nantinya memberikan 2 

kemungkinan yaitu mematuhi atau melawan kebijakan yang diberikan oleh 

Tiongkok. sehingga, dalam hal ini melihat adanya kebijakan yang diberikan, 

negara tujuan, aktivitas militer sebagai ancaman, sikap yang dilakukan oleh 

negara tujuan.
138

 

Perubahan sikap tersebut menjadi penting bagi Tiongkok sepanjang MSR. 

Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi Tiongkok untuk menyikapi negara-negara 

yang menentang keputusan di wilayah MSR. Sehingga, nantinya Tiongkok dapat 

memberikan tindakan untuk mengarahkan sikap negara-negara tersebut. Melalui 

tindakan tersebut, Tiongkok dapat mermuskan strategi terkait dengan MSR dan 

pendekatan yang dilakukan untuk merespon negara lain.
139

 

Pada tahun 2006-2015 di Asia Tenggara, Tiongkok menggunakan kekuatan 

militer dalam upaya untuk menjaga kilang minyak di wilayah kepualauan Paracel, 

pembangunan pangkalan di pulau Spratly, dan patroli di wilayah nine dash line. 

Belum ada kebijakan yang diberikan oleh Tiongkok dan terdapat campur tangan 

militer Tiongkok yang bertindak melawan negara tujuan kebijakan. Aktivitas di 

nine dash line belum dapat dikatakan sebagai compellance and detterence. Hal 

tersebut dikarenakan nine dash line merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh 

Tiongkok. 
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5.2.3 Punishment 

Ladwig memasukkan aspek hukuman dalam Military Power Projection, 

―the punitive use of force againts another state in response to pursuit of a given 

policy.‖
140

 Kerjasama dan kebijakan sudah diterapkan, namun terdapat aktor yang 

melanggar akan mendapat punishment (hukuman). Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan punishment adalah  penggunaan kekuatan militer untuk menghukum pada 

suatu negara sebagai respon terhadap kebijakan yang ada. Hukuman tersebut 

dapat berupa serangan-serangan kecil karena mengganggu perbatasan atau 

melanggar perjanjian. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan 

militer untuk menghukum.
141

 

Terdapat adanya aspek menghukum dalam hal ini, lebih melihat pada 

pelaksanaan kebijakan yang diberikan. Tindakan tersebut lebih pada upaya 

penegakan kebijakan yang dilanggar. Sehingga terdapat pelanggaran terhadap 

kebijkan atau kesepakatan yang dilaksanan untuk melihat aspek ini. Kemudian 

terdapat penggunaan militer yang mengarah pada hukuman. Tindakan 

menghukum tersebut dapat berupa serangan-serangan dalam skala kecil.
142

 

Berbeda dengan variabel compellance and detterance, punishment terjadi 

pada waktu kesepakatan dan perjanjian telah terjadi dan mengawal proses 

penerapannya. Kedua variabel tersebut sama-sama berusaha mengarahkan sikap 

negara lain. Namun, berbeda dengan compellance and detterence, punishment 

tidak lagi digunakan sebagai ancaman, tetapi sudah melakukan serangan dalam 
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skala kecil. Dibandingkan dengan punishment, compellance and deterence  berupa 

tindakan mengancam dan belum pada tahap menyerang. Keterlibatan aktivitas 

militer menjadi tolak ukur terhadap kepatuhan yang terjadi antar pihak. Dengan 

adanya sistem punishment tersebut dapat mengikat dalam pelaksanaan MSR.
143

 

Dengan keterlibatan militer dalam MSR dan tindakan punishment  ini 

dapat mempertegas tindakan yang akan diambil oleh Tiongkok dalam pelanggar di 

wilayah MSR. Selain itu, tindakan ini juga dapat menekankan pada negara lain 

mengenai kekuatan militer Tiongkok. Selain itu juga dapat menjadi jaminan 

mengenai kepatuhan dan terlaksananya kebijakan dan atau kesepakatan.
144

 

Tindakan Tiongkok di nine dash line bukan termasuk dalam punishment. 

Hal tersebut dikarenakan Tiongkok melakukan klaim secara sepihak, menyerang 

dan mengganggu aktivitas negara lain di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah 

perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah sengketa. Hal tersebut 

membuat negara-negara yang bersengketa saling mempertahankan wilayah dan 

saling serang pada negara yang melanggar wilayah tersebut. Dalam kasus 

tersebut, serangan Tiongkok bukan termasuk dalam punishment, hal tersebut 

dikarenakan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah sengketa dan tidak ada 

kebijakan atau kesepakatan antar pihak mengenai wilayah tersebut.
145

 

Dalam hal ini, Tiongkok belum melakukan tindakan menghukum pada 

pelanggara kebijakan, kesepakatan, dan atau perjanjian. Tahun 2006-2015, 

Tiongkok masih bersengketa dengan negara-negara maritim di Asia Tenggara 
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terkait wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. dapat dikatakan bahwa Tiongkok 

belum melakukan punishment pada waktu tersebut.
146

 

5.2.4 Armed Intervention 

Variabel ini lebih menekankan pada aksi militer yang dilakkan supaya 

mempengaruhi keadaan internal. Dalam konsep Military power projection, 

Ladwig menjelaskan Armed Intervensi sebagai berikut, ―The forcible movement of 

military units into another nations teritory to influence the internal affairs of the 

target country short of outright conquest.‖ Dapat disimpulkan bahwa Armed 

intervention merupakan penggunaan unit militer secara paksa di dalam teritori 

negara lain untuk mempengaruhi kepentingan internal dari negara target, berupa 

kemenangan pendek saat itu juga. Berupa penempatan pasukan pada salah satu 

pihak untuk meraih kemenangan saat itu juga. Keberpihakan tersebut 

dimaksudkan untuk mengakhiri konflik saat itu juga. Hal tersebut dapat 

menunjukkan bahwa negara yang melakukan power projection memiliki 

ketertarikan pada negara tujuan dan sudah saling memberikan dukungan satu 

sama lain.
147

 

Melalui intervensi militer, diharapkan dapat menghentikan konflik yang 

terjadi sementara. Dengan begitu dapat diadakan negosiasi atau kesepakatan antar 

pihak untuk menghentikan konflik tersebut. Selanjutnya, melalui intervensi militer 
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dapat menunjukkan keberpihakkan. Dengan begitu dapat menarik simpati dan 

menumbuhkan mutual trust antar pihak.
148

 

Intervensi militer lebih melihat pada adanya tindakan Tiongkok yang 

berusaha untuk meredam konflik dan menjaga situasi kondisi supaya dapat 

dilakukan diplomasi dan negosiasi. Hal tersebut terjadi pada masa perang (war 

time), pada masa damai (peace time) lebih melihat pada adanya intervensi militer 

untuk menekan konflik dan menjaga perdamaian. Selain itu, aktivitas PKO dapat 

tergolong dalam variabel ini berdasarkan pandangan Tiongkok terhadap 

peacekeeping operation (PKO) sebelum 1971. Namun, pada masa ini aktivitas 

intervensi militer terjadi di wilayah konflik berkepanjangan seperti Timur Tengah 

dan Afrika.
149

 

Tindakan intervensi militer dapat memberikan keuntungan bagi Tiongkok 

dalam melakukan military power projection dan kerjasama militer. Dengan 

adanya mutual trust yang terbangun antar pihak, Sehingga Tiongkok dapat 

mengakses pangkalan tersebut, dengan begitu dapat memberikan keuntungan 

dalam melaksanakan MSR. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi kesempatan 

untuk menunjukkan kekuatan militer dan keberpihakan. Dengan adanya akses 

pada pangkalan militer, Tiongkok dapat memberikan pengawasan di sekitar jalur 

MSR.
150
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5.2.5 Conquest 

Ladwig menjelaskan, ―The offensive use of military assets to forcibly 

occupy non-contiguous territory controlled or claimed by another state.‖
151

 

Conquest (kemenangan) merupakan tindakan yang menggunakan aset militer 

untuk menyerang supaya dapat menduduki sementara wilayah yang dikuasai oleh 

negara lain. Dua aspek tersebut sama-sama menggunakan kekuatan militer untuk 

meraih kepentingan. Berikut tabulasi konsep, variabel, dan parameter.
152

 

Perebutan wilayah kembali dari negara lain juga menjadi indikator dalam 

military power projection. Hal tersebut menjadi pengukur kekuatan militer dan 

menunjukkan power di regional mau pun internasional. Dalam kasus Tiongkok, 

wilayahnya yang terpecah selama perkembangan sejarah menimbulkan keinginan 

untuk mengambil kembali wilayah tersebut. Pecahan wilayah telah menjadi 

negara atau wilayah negara lain. Namun, pada wilayah perairan, terdapat 

kesepakatan antar pihak untuk menentukan batas wilayah.
153

 

Pada kasus nine dash line di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa 

wilayah. Kasus klaim yang terjadi menimbulkan sengketa antar pihak. Berbeda 

dengan daratan, sengketa wilayah perairan memiliki situasi rumit terkait dengan 

batas wilayah. Hal tersebut berkaitan dengan wilayah perairan yang tidak dapat 

dilihat secara langsung di permukaan dan batas wilayah yang tidak dapat dilihat 

secara langsung. Sehingga nine dash line tidak dapat dikatakan sebagai teritori 

Tiongkok yang dikuasai oleh negara lain.
154
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Dalam variabel ini lebih melihat kepada wilayah Tiongkok yang dikuasai 

oleh negara lain. Kasus klaim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat 

menjadi tolak ukur pada variabel ini. Hal tersebut dikarenakan wilayah perairan 

Laut Tiongkok Selatan bersinggungan dengan negara lain dan tidak ada catatan 

pasti terkait pembagian wilayah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aksi klaim 

Tiongkok tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai sebuah usaha pengambil alihan 

kembali wilayah yang dikuasai oleh negara lain (conquest).
155

 

Tindakan-tindakan Tiongkok yang ada dalam variabel-variabel tersebut 

merupakan keselarasan komitmen dari PLA  pada MSR. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh ahli dari akademi Ilmu Militer milik PLA bahwa ―China has 

only two purposes in the Indian ocean :economic gain and security of sea lanes of 

communications.‖
156

 PLA memberikan dukungan dalam bentk pengamanan jalur 

laut dan berusaha mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Hal tersebut menjadi 

acuan penulis terkait aksi-aksi PLA tersebut merupakan bagian dari MSR.
157

  

Selain itu, Tiongkok berharap mendapatkan akses terkait dengan 

pelabuhan-pelabuhan di dunia. Namun, hal tersebut tidak membuat Tiongkok 

menguasai pelabuhan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya aktivitas 

Tiongkok dalam membangun pos-pos laut dan pangkalan laut di wilayah kepulaun 

Parasel dan wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan.
158 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Maritime Silk Road (MSR) menjadi geostrategi yang digunakan oleh 

Tiongkok dan Asia Tenggara merupakan wilayah target. MSR di Asia Tenggara 

telah berfokus pada pembangunan kapasitas militer Tiongkok. Hal tersebut 

menjadi salah satu agenda Tiongkok untuk meningkatkan kapasitas militernya. 

Tiongkok menggunakan elemen militer untuk membangun MSR di Asia Tenggara 

melalui securing SLOC berupa latihan bersma, patroli bersama, dan regulasi. Di 

sisi lain, bantuan kemanusiaan berupa  pengiriman bahan pangan, bantuan medis, 

dan pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak jugadapat memberikan 

akses pangkalan militer kepada Tiongkok. Penandaan wilayah strategis (pivot 

point) dilakukan dengan klaim terhadap wilayah maritim. Military power 

projection Tiongkok dalam MSR abad-21 merupakan pelebaran dan program 

lanjutan dari kerjasama-kerjasama yang terjalin sebelumnya. Keberhasilan dalam 

MSR sekaligus meningkatkan kapasitas militer Tiongkok. 

Segala tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam MSR didasarkan 

pada motif komersil. Aktivitas komersil diiringi dengan adanya tindakan 

pengamanan di sumber daya ekonomi. MSR menjadi penting bagi Tiongkok 

untuk keberlangsungan nasional. Upaya dalam membangun MSR dilakukan 

dengan klaim di wilayah garis sembilan titik (nine dash line), patroli di Laut 



94 
 

Tiongkok Selatan, dan bantuan kemanusiaan. Hal-hal tersebut menjadi upaya 

Tiongkok dalam membangun kepercayaan antar mitra. 

Temuan penelitian ini berada pada pola tindakan Tiongkok dalam 

membangun MSR. Tiongkok dalam rentang waktu 2006-2015 telah melakukan  3 

soft military power projection, hal tersebut lebih banyak dibandingkan hard 

military power projection menggunakan 1 variabel. Proses panjang yang dilalui 

oleh Tiongkok merupakan rencana berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam 

negeri dan tekad menjadi bagian dalam sistem internasional memberikan 

pengaruh pada langkah yang diambil oleh Tiongkok. Dengan tindakan yang lebih 

ke arah damai, Tiongkok berusaha meningkatkan kepercayaan dan menambah 

mitra. Adanya keselarasan antara program pemerintah dengan PLA juga 

membantu dalam terwujudnya MSR. Sehingga, program MSR sebagai jalur yang 

saling terhubung dapat terwujud. MSR di Asia Tenggara merupakan upaya 

peningkatan kapabilitas militer Tiongkok. Sehingga pada wilayah ini, Tiongkok 

menggunakan kekuatan militer dan aset yang dimiliki. 

6.2 Rekomendasi 

Penelitian penulis yang singkat dan kebangkitan MSR pada abad 21, 

membuat hasil penelitian masih terbatas. Hal tersebut dikarenakan, proses 

geostrategi sedang berlangsung. Selain itu, wilayah yang terbatas di Asia Tenggara 

sebagai ruang lingkup penelitian juga memberikan kendala pada eksplorasi 

fenomena lain yang ada dalam MSR. Sehingga perlu adanya penelitian lebih 

lanjut terkait dengan MSR abad 21. Hal yang menarik untuk diteliti dari MSR 

adalah latar belakang, proses, dan respon dari negara lain. Selain itu, jika meneliti 
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dalam hal proses dapat memperluas ruang lingkup atau memindahkan ruang 

lingkup ke wilayah lain. Hal menarik lainnya adalah doktrin militer Tiongkok 

terkait MSR. 
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