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ABSTRAKSI 

STRATEGI AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON TINDAKAN 

PROVOKASI TIONGKOK DI ASIA PASIFIK TAHUN 2012-2016 

Dimas Rangga Gautama 

135120407121039 

 

Skripsi ini membahas mengenai strategi balancing yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat dalam merespon tindakan provokasi Tiongkok di Asia Pasifik tahun 2012-

2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi balancing 

Amerika Serikat dalam merespon tindakan provokasi Tiongkok di kawasan Asia 

Pasifik, kemudian penulis mengulas bahwa pemilihan strategi balancing tersebut 

merupakan dampak dari stuktur polaritas yang bipolar yang ditunjukan dengan 

data-data kompetisi yang terjadi hanya melibatkan dua negara besar (great power). 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi 

balancing untuk merespon tindakan provokasi Tiongkok dikarenakan polaritas 

yang terjadi pada kawasan Asia Pasific adalah bipolar. 

Kata Kunci: Balancing, Bipolar, Hegemon, Great Power, Asia Pasifik 
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ABSTRACT 

STRATEGI AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON TINDAKAN 

PROVOKASI TIONGKOK DI ASIA PASIFIK TAHUN 2012-2016 

Dimas Rangga Gautama 

135120407121039  

 

 

This research focuses on the balancing strategy used by United States in order to 

respond to provocative actions of Tiongkok during 2012-2016. The objective of this 

research is to analyze how the U.S balancing strategy being used, furthermore, 

concerning on the context in Asia Pacific where is the bipolarity is the main part of 

balancing strategy in this regions influenced by bipolarity. This research also 

provides an assessment of the competion in Asia Pacific involves only two great 

power.  Finally, this research come up to the conclusion that U.S uses balancing 

strategy in order to respond provocatice actions of Tiongkok influenced by 

bipolarity. 

Kata Kunci: Balancing, Bipolarity, Hegemony, Great Power, Asia Pasific 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Daftar Isi 
HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................... ii 

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI .................................................. iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................................iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................................... v 

ABSTRAKSI .....................................................................................................................vi 

ABSTRACT ...................................................................................................................... vii 

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................... xi 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 8 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 8 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 9 

1.4.1 Manfaat Praktis......................................................................................... 9 

1.4.2 Manfaat Akademik ................................................................................... 9 

 

BAB II Tinjauan Pustaka ............................................................................................... 10 

2.1 Studi Terdahulu ........................................................................................... 10 

2.2 Teori Offensive Realist ................................................................................. 14 

2.2.1  Definisi Konseptual ................................................................................ 17 

2.2.1.1.  Pembagian Polaritas Dalam Offensive Realist ........................ 18 

2.2.1.2.  Strategi yang Digunakan Great Power Dalam Merespon 

Ancaman ................................................................................... 19 

2.2.2  Definisi operasional ................................................................................ 26 

2.2.2.1.  Polaritas Dalam Offensive Realist ............................................ 27 

2.2.2.2.  Strategi Balancing yang Digunakan Great Power Untuk 

Merespon Ancaman .................................................................. 27 

2.3 Alur Pemikiran ............................................................................................ 30 

2.4 Hipotesa ........................................................................................................ 31 

 

BAB III  METODE PENELITIAN ............................................................................... 32 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 32 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 32 



ix 
 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 33 

3.4 Teknik Analisis Data ................................................................................... 34 

3.5 Sistematika Penulisan ................................................................................. 34 

 

BAB IV  TINDAKAN PROVOKASI TIONGKOK DAN BIPOLARITAS DI ASIA 

PASIFIK TAHUN 2012-2016 ......................................................................................... 37 

4.1. Tindakan Provokasi Tiongkok .............................................................................. 38 

4.1.1 Pengiriman Kapal Perang Tiongkok ke Laut Tiongkok Selatan 

Tahun 2012 ................................................................................................... 38 

4.1.2 Pemberlakuan Zona Izin Terbang Tiongkok Untuk Mempersempit 

Ruang Gerak  Amerika Serikat dan Aliansi di Laut Tiongkok Timur 

Tahun 2013 ................................................................................................... 45 

4.1.3 Perluasan Daya Jangkau Misil Tiongkok yang Mencapain Basis 

Militer Amerika Serikat di Guam dan Jepang Tahun 2015 .................... 49 

4.1.4 Pengiriman Kapal Perang Tiongkok ke Laut Tiongkok Timur 

Tahun 2013 - 2016 ....................................................................................... 55 

4.2. Amerika Serikat dan Tiongkok Sebagai Great Power di Asia Pasifik ............... 57 

 

BAB V STRATEGI BALANCING AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON 

TIONGKOK  DI ASIA PASIFIK .................................................................................. 67 

5.1 Internal Balancing oleh Amerika Serikat ............................................................. 72 

5.1.1 Peningkatan Kapasitas Persenjataan dan Postur Pertahanan Militer 

Amerika Serikat di Asia Pasifik 2013 - 2015 ............................................. 73 

5.1.2 Penguatan Fasilitas Pertahanan Militer Amerika Serikat di Guam 

Tahun 2015 ................................................................................................... 76 

5.1.3 Pengerahan Pesawat Tempur dan Kapal Perang Amerika Serikat di 

Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan Tahun 2013 – 

2016.. ............................................................................................................. 79 

5.2 External Balancing oleh Amerika Serikat ............................................................ 82 

5.2.1 Operasi Pengawasan Wilayah Maritim di Perairan Asia Tenggara 

oleh Amerika Serikat Dengan Negara Mitra Tahun 2013 - 2016 ........... 83 

5.2.2 Pembangunan Fasilitas Pertahanan Militer Amerika Serikat di 

Filipina Tahun 2014 .................................................................................... 86 

5.2.3 Penempatan Pasukan Militer dan Pemberian Persenjataan Militer  

Amerika Serikat di Australia Tahun 2015 ................................................ 89 

5.2.4 Pembaruan Isi Panduan Kesepakatan Pertahanan Militer Amerika 

Serikat dengan Jepang Tahun 2015 ........................................................... 91 



x 
 

5.2.5 Pembangunan Sistem Pertahanan Anti Misil oleh Amerika Serikat 

di Korea Selatan Tahun 2016 ..................................................................... 94 

 

BAB VI   KESIMPULAN ............................................................................................... 96 

Daftar Pustaka .............................................................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR SINGKATAN 

ANZUS  : Australia, New Zaeland, United States Treaty 

A2AD     : Anti Access Area Denial 

ADIZ      : Air Defense Identification Zones  

ASB        : Air Sea Battle 

ASBM     : Anti Ship Balistic Missile 

APEC      : Asia-Pasific Economic Intregation 

ATTARI : Advanced Regional Intregation 

FONOP   : Freedom of Navigation Operation 

FONA     : Freedon of Navigation Assertion 

GNP        : Gross National Product 

JAXA      : Japan Aero Space Agency  

LCS         : Littoral Combat Ship 

IRBM      : Intermediate Range Ballistic Missile  

PCA        : Permanent Court of Arbirtation 

SSA         : US Social Security Administration  

SLOC      : Sea Lines Communication 

THAAD  : Terminal High Altitude Area Defense  

TPP         : Trans-Pacific Partnership  

EDCA     : Edhanced Defense Cooperation Agreement 

PLAN     : The People Liberation Army Navy 

ZEE        : Zona Ekonomi Esklusif



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak paska perang dingin Amerika Serikat telah mempertahankan 

posisinya sebagai kekuatan hegemoni di wilayah Asia Pasifik. Tindakan tersebut 

telah membawa kondisi kawasan Asia Pasifik stabil, yang memungkinkan 

terjadinya pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini. Selama 70 tahun kehadiran 

Militer AS di kawasan tersebut telah memberikan kontribusi dalam peningkatan 

ekonomi di kawasan tersebut dengan dipermudahnya akses perdagangan bebas 

hambatan yang melintasi kawasan tersebut.1 Amerika akan terus mempertahankan 

kemampuan militernya dalam mempertahankan stabilitas kawasan tersebut dalam 

menghadapi potensi ancaman yang muncul untuk melindungi kepentingan Amerika 

Serikat beserta aliansi.2 

Asia Pasifik merupakan kawasan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

kontribusi keamanan bagi kepentingan Amerika Serikat sebagai superpower pada 

kawasan tersebut. Dikarenakan jalur tersebut telah menghubungkan antara Samudra 

Pasifik hingga Samudra Hindia.3 Setiap tahunnya terdapat 5,3 triliun dolar 

perdagangan dunia telah menggunakan akses rute Laut Tiongkok Selatan dan Laut 

Tiongkok Timur, dimana Amerika Serikat sendiri telah diketahui terdapat 1,2 

                                                           
1 Department of Defence,. Asia Pasific Maritime Security Strategy. The White House Washington. 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-

P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF.  Dipublikasikan 3 

Januari, 2012. Diakses 12 Agustus, 2017. 
2 Ibid. Hlm. 2 
3 Council on Foreign Relations. China’s Maritime Disputes. Council on Foreign Relation. 

http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-

china_sea_InfoGuide. Dipublikasikan Januari, 2016. Diakses 22 maret, 2017 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu pertama yang akan digunakan oleh penulis adalah Tesis 

“Strategi Buck Passing Amerika Serikat Terhadap Tiongkok di Asia Timur: Periode 

Bush (2001-2009)” yang ditulis oleh Puspita Sari Ningrum, dimana Garis besar 

fokus yang dihasikan oleh tesis ini membahas strategi buck passing yang dilakukan 

Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pada periode pemerintahan George Bush 

tahun 2001 - 2009.37 Penelitian ini mengulas strategi yang digunakan oleh Amerika 

sebagai hegemon pada struktur polar di Asia Timur, pada studi kasus tersebut 

Amerika menganggap Tiongkok dapat mengganggu stabilitas global khususnya 

untuk kawasan Asia Timur atas kebangkitannya yang berpotensial menjadi 

hegemon dikawasan tersebut.38 Dimana dalam fenomena ini Puspita Ningrum 

menggunakan teori offensive realist  yang digagas oleh John Mearsheimer.  

Persamaan antara penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Puspita 

Ningrum terletak pada penggunaan alat analisis yang digunkan yaitu teori offensive 

realist, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang 

dilakukan oleh Puspita Ningrum terletak pada studi kasusnya, dimana pada studi 

kasus yang diangkat oleh penulis, strategi balancing Amerika dalam merespon 

tindakan provokasi Tiongkok tercermin dalam strategi rebalance atau pivot yang 

                                                           
37 Puspita N. Strategi Buck Passing Amerika Serikat Terhadap Kebangkitan China di Asia Timur: 

Periode Bush (2001-2009) [Thesis]. Universitas Indonesia Jakarta; 2012. 
38 Ibid 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomenayang satu dengan 

fenomena yang lainnya.120 Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan 

hubungan fenomena tindakan provokasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dan 

respon Amerika dalam merespon tindakan provokasi Tiongkok. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan waktu  

Ruang lingkup penelitian yang diangkat oleh penulis adalah rentan waktu 

mulai dari 2012 sampai 2016. Dimana pada tahun 2012, Amerika Serikat telah 

mengeluarkan Buku Putih yang berjudul Sustaining US Global Leadership 

Priorities: For 21st Century Defence, dimana dokumen tersebut menjelaskan 

tahapan strategi amerika serikat di kawasan Asia-Pasifik melalui strategi rebalance 

towards Asia Pasific. Selain itu pada dokumen tersebut Amerika telah memetakan 

tindakan Tiongkok sebagai tantangan keamanan global pada kawasan tersebut dan 

memberikan ancaman terhadap negara aliansinya. Pada tahun 2015 Amerika juga 

mengeluarkan dokumen laporan yang berjudul Asia Pasifik Maritime Security 

                                                           
120 Masoed M, Ilmu Hubungan Internasiomal Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka 

Indonesia, 1990. 
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BAB IV  

TINDAKAN PROVOKASI TIONGKOK DAN BIPOLARITAS DI ASIA 

PASIFIK TAHUN 2012-2016 

 

Berdasarkan teori offensive realist yang digagas oleh Merasheimer, kondisi 

Internasional selalu menghasilkan rasa tidak aman diantara negara - negara, dimana 

hal tersebut dikarenakan tidak adanya otoritas sentral diatas negara yang dapat 

melindungi ancaman dari negara lain, setiap negara selalu memiliki kemampuan 

militer  yang offensive, dan itensitas negara didalam politik global selalu berubah - 

ubah.121  

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan mengenai 

tindakan provokasi Tiongkok yang diukur berdasarkan military power yang dapat 

mengancam terhadap posisi hegemoni Amerika Serikat di Kawasan Asia pasifik.  

Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan kondisi polaritas di Asia Pasifik 

berdasarkan jumlah aktor great power yang terlibat dalam kawasan tersebut. 

Menururt teori offensive realist yang digagas oleh Mearsheimer, polaritas dibagi 

menjadi bipolar dan multipolar.122 Pada kondisi bipolar maka great power akan 

menggunakan balancing.123 sedangkan pada kondisi multipolar maka great power 

akan cenderung untuk menggunakan war atau buck passing terhadap rivalnya.124 

Penjabaran pada bab ini akan menjadi penjelasan awal mengenai bagaimana 

penyebab yang menghasilkan reaksi dari strategi yang dilakukan Amerika Serikat 

di kawasan Asia Pasifik. 

                                                           
121 Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. Op. Cit. Hlm. 3 
122 Ibid 
123 Ibid, Hlm. 267 
124 Ibid, Hlm. 270 
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4.1. Tindakan Provokasi Tiongkok  

Mearsheimer menggunakan military power sebagai indikator untuk 

mengukur distribusi kekuatan dari rival yang dapat membahayakan posisi 

hegemoni great power.125 Ukuran tindakan tersebut berupa kekuatan jangkauan 

kekuatan army dan persenjataan yang di proyeksi, kekuatan udara dan kekuatan 

angkatan lautnya.126 Pada studi kasus yang penulis angkat maka tindakan tiongkok 

yang tergolong kedalam tindakan provokasi yang melibatkan kekuatan darat, udara, 

dan laut adalah moderinisasi daya jangkau misil dan mengontrol sengketa territorial 

dengan kekuatan militer angkatan laut dan udaranya. 

4.1.1 Pengiriman Kapal Perang Tiongkok ke Laut Tiongkok Selatan Tahun 

2012 

Laut Tiongkok selatan merupakan area vital yang dapat menjadi strategi 

ekonomi jangka panjang bagi Tiongkok dan beberapa negara lainnya, dimana pada 

saat ini Tiongkok sebagai salah satu negara terbesar ekonomi kedua sangat 

membutuhkan impor minyak yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Selain 

itu sebagian besar komoditas ekspor tersebut banyak yang menggunakan jalur Laut 

Tiongkok Selatan.127 Secara geopolitik Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur 

vital dan penting untuk keamanan regional maupun Internasional. 128  Kemampuan 

sebuah negara untuk membatasi maupun mencegah sea lines communication 

                                                           
125 Mearsheimer J. The Tragedy of The Great Power Politic. Op. cit. Hlm. 146 
126 Ibid  
127 DeLisle J. Troubled Waters: China’s Claims and the South China Sea. Op. cit. Hlm. 609 
128 Ibid, Hlm. 610 
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(SLOC) maupun ekploitasi sumber daya di kawasan tersebut dapat memberikan 

implikasi strategis yang besar.  

Global times, mengutip pernyataan dewan penasihat negara Dai Bingguo 

yang menyampaikan pesan mengenai tindakan Tiongok terhadap menteri luar 

negeri Amerika. Dimana melalui pernyataan tersebut Beijing menguangkapkan 

Laut Tiongkok Selatan adalah bagian dari kepentingan inti dimana pada ungkapan 

tersebut secara umum apa dimaksutkan adalah Beijing akan mempertahankan 

kepentingannya melalui instrumen penggunaa kekuatan militernya.129  

Pada pertengahan 2012, Tiongkok telah mengerahkan kekuatan angkatan 

lautnya dengan cara mengirim kapal-kapalnya perangnya menuju wilayah yang 

diperebutkan yaitu pulau Scraborough Shoal. 130 Selain itu Tiongkok juga 

menegakan pasukan militernya di wilayah tersebut dan secara resmi membetuk 

istitusi pemerintahan kecil untuk mengatur wilayah tersebut dan beberapa 

penduduk di dalamnya.131 Tindakan sepihak yang dilakukan Beijing dapat 

memberikan cerminan bahwa adanya upaya penegasan kepentingan terhadap klaim 

wilayah tersebut melalui tindakan provokatif nya. Tindakan tersebut telah 

dielaborasikan dengan yuridiksi pemerintahan yang dibentuk didalamnya dimana 

atas dasar klaim sepihak yang dapat memberikan isolasi klaim dari negara-negara 

lain yang memiliki kepentingan serupa. 

Hal yang serupa telah dilakukan Beijing di kepulauan Sansha dan Paracel 

dimana adanya tindakan pembentuan  sistem otoritas pemerintahan kecil di wilayah 

                                                           
129 Ibid, Hlm. 611 
130 Ibid, Hlm. 612 
131 Ibid 



40 
 

tersebut. 132 Pembentukan otoriras pemerintah tersebut memiliki  mandat yang 

menjalankan kepentingan Tiongkok dalam melindungi kedaulatannya terhdap 

wilayah tersebut.133 Kontrol untuk menguasai wilayah tersebut kemudia berubah 

menjadi patroli kapal-kapal perang angkatan laut milik Tiongkok, termasuk patroli 

untuk memperingatkan dan penegasan status wilayah.134 Hal tersebut merupakan 

sebuah upaya Tiongkok untuk memperkuat supermasi kekuatannya terhadap klaim 

wilayah tersebut dimana dapat memberikan tujuan strategis dalam mengubah status 

quo mengenai kepemilikan kepulauan yang masih dipersengketakan. 

Patroli tersebut terus berlanjut hingga menghasilkan tindakan tegas dalam 

bentuk pengusiran kapal-kapal dari negara lain dari wilayah tersebut.135 Tindakan-

tindakan Tiongkok telah menghasilkan sempat menghasilkan konfrontasi ringan 

angkatan laut Tiongkok dengan militer Filipina dan Vietnam di tahun yang sama.136 

Secara terbuka tindakan yang telah dilakukan oleh Beijing dapat menunjukan 

cerminan dari apa yang disampaikan sebelumnya mengenai konsep kepentingan inti 

yang akan dipertahankan dengan menggunakan kekuatan militernya. 

Sejak tahun 2012, Tiongkok juga telah membangun pulau-pulau buatan di 

wilayah-wilayah yang dipersengketakan yang didukung dengan gugus-gugus 

persenjataan militer.137  Pembangunan  tersebut dapat menghasilkan pulau-pulau 

buatan yang dapat mendukung Tiongkok dalam memberikan supermasi kekuatan 

                                                           
132 Ibid, Hlm. 623 
133 Ibid 
134 Ibid. Hlm. 624 
135 Ibid 
136 Ibid 
137 James R. Holmes and Yoshihara T, Deterring China in the “Gray Zone”: Lessons 

of the South China Sea for U.S. Alliances. Jurnal Orbis. 2017;101016. Hlm. 3 
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yang lebih dominan pada kawasan tersebut. Secara terus menerus peningkatan dan 

pengumpulkan fasilitas militer di pulau-pulau buatan Tiongkok di zona tersebut 

telah menciptakan aktivitas tanpa hambatan untuk memperthankan tujuan 

strategisnya.138Aset-aset pertahanan militer yang dibangun oleh Tiongkok 

merupakan upaya  untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang muncul 

oleh negara tetangganya.  

Kebebasan bernavigasi laut merupakan cerminan dari hukum internasional, 

dimana negara memiliki hak ekslusif akan laut lepas diluar zona ekonomi ekslusif 

(ZEE). 139  laut lepas atau perairan diluar zona ekonomi ekslusif adalah milik umum 

dimana dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam mengakses perairan tersebut. 

Kebebasan bernavigasi merupakan cermin yang paling mendasar bagi sistem 

perdagangan liberal bagi seluruh negara. Dengan adanya kebebasan bernavigasi 

maka setiap negara akan dapat memaksimalkan akses rute perdagangannya. 

Akan tetapi permasalah dalam bernavigasi di kawasan Asia Pasifik muncul  

setelah Tiongkok menghapuskan kebebasan bernavigasi di kawasan-kawasan 

tertentu yang telah di akuisisi olehnya.140 Bagi Tiongkok perairan tersebut tersebut 

merupakan kedaulatan mutlak secara de facto melalui 9 garis putus-putus yang 

mencangkup seluruh laut Tiongkok Selatan.141 Batasan tersebut dapat diartikan 

bahwa hukum Beijing akan berlaku dan dapat diterapkan pada kawasan vital jalur 

maritim tersebut. Seluruh aktivitas perdagangan akan membutuhkan izin Tiongkok 
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untuk memasuki dan mendapatkan akses pada kawasan tersebut. 142 Seluruh pihak 

akan tunduk pada hukum Tiongkok apabila ingin menggunakan akses pada jalur 

perairan tersebut, maka kebebasan bernavigasi tidak akan pernah diakui pada 

wilayah erairan tersebut. 

Penjagan-penjaga Tiongkok dan pengerahan angkatan lautnya yang 

dikerahkan untuk bertugas dengan menggunakan kapal-kapal perangnya dalam 

memblokir akses pihak lain  (Claimmant States) di perairan tersebut maupun pulau-

pulau yang mereka ingin capai. 143 Kapal-kapal tersebut juga membawa muatan 

yang berisi persenjatan berat dan kru besar untuk menghalau kapal-kapal penjaga 

lawan.144 Tindakan sepihak tersebut dapat menjadi cerminan bahwa Beijing 

semakin memberikan ketegasannya melalui tindakan provokasinya untuk 

menggeser status quo dalam merealisasikan klaimnya sekaligus memperlihatkan 

upaya penggeseran kekuatan terhadap Amerika Serikat yang memiliki pengaruh 

besar dalam kebebasan bernavigasi di Laut Tiongkok Selatan. 

Ketidak seimbangan kondisi dan intimidasi melalui kekuatan militer tersebut 

sudah mulai dirasakan diseluruh perairan Asia. Kapal perang angkatan laut 

Tiongkok juga memiliki kebiasaan untuk membuntuti atau membayang - bayangi 

patroli pasukan Amerika Serikat di kawasan Laut Tiongkok Selatan.145 Dengan 

memberikan tindakan provokasi langsung terhadap Amerika, dapat diartikan 

sebagai tujuan strategis Beijing untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan 

dominan yang akan menggeser kekuatan Amerika sebagai hegemoni pada kawasan 
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tersebut. Sekutu Ameria Serikat yaitu Filipina juga merasakan tekanan-tekanan 

konstan dari Tiongkok ketika ingin menggunakan akses kebeberapa pulau maupun 

perairan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.146  

Pada tahun yang sama yaitu 2012 kapal – kapal  perang angkatan laut 

Tiongkok yang memiliki kemampuan lebih unggul dari Filipina telah dikerahkan 

untuk melakukan pengusiran dan blokade di wilayah kepulauan Scarborough 

Shoul, yang merupakan wilayah zona ekonomi ekslusif dari Filipina.147 Dengan 

menerima klaim nine dash line atas dasar zona maritim hanya akan memberikan 

Beijing kontrol atas hegemoninya terhadap perairan tersebut dan akan menjadi 

dasar hukum laut untuk memberi Tiongkok kekuatan penuh atas klaimnya.  

Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perairan terbesar kedua yang 

menghubungkan antara Samudra Pasifik hingga menghubungkan Samudra Hindia 

dengan luas sekitar 3.5 juta km². Dengan luas yang hampir mencangkup sebagian 

besar Asia Tenggara, Laut Tiongkok Selatan juga dikatakan sebagai jalur perairan 

vital dunia yang dilalui oleh kapal-kapal komersial hingga kapal-kapal pengangkut 

minyaak dimana dalam perdagangan dunia dan pelayaran dunia, telah diketahui 

terdapat tiga pemain negara besar yaitu Amerika Serikat, India dan Tiongkok.148 

Berdasarkan letak geografis, Laut Tiongkok Selatan dapat memberikan dorongan 

terhadap peningkatan power suatu negara yang dapat memberikan posisi hegemoni 
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pada perairan tersebut. Selain itu jalur perairan tersebut dapat menjadi penghubung 

negara-negara bagian barat dunia dengan negara-negara bagian timur. 

Presiden Barrack Obama juga telah menyampaikan bahwa melalui 

pembaruan pakta aliansi pertahanan dengan Philipina merupakan bukti atas 

komitmen Amerika dalam mendukung dan membela negara-negara di Asia 

Tenggara.149 Pesan yang telah disampaikan oleh Obama berangkat melalui latar 

belakang ketegangan tensi antara Filipina dan meningkatnya kekuatan Tiongkok 

dengan pulau-pulau buatannya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan 

Obama, komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan Filipina merupakan 

mutlak, dimana Amerika tidak akan membiarkan sekutu berdiri sendiri.150 

Obama juga menyampaikan selama kunjungannya kebeberapa dinegara di 

Asia adalah bentuk komintmen Amerika dalam melakukan “rebalancing”. 

Tindakan memperkuat dengan aliansi Amerika merupakan visi Amerika yang luas 

terhadap kawasan Asia Pasifik.151 Amerika menilai penguatan aliansi dengan 

Filipina merupakan sangat penting untuk Amerika dalam mempertahanakan rute 

dagang yang vital, keamanan dan stabilitas di kawasan.152 Selain itu konsolidasi 

dengan aliansi di Asia merupakan bagian integral dari rebalancing Amerika 

dikawasan Asia Pasifik.  
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4.1.2 Pemberlakuan Zona Izin Terbang Tiongkok Untuk Mempersempit 

Ruang Gerak  Amerika Serikat dan Aliansi di Laut Tiongkok Timur 

Tahun 2013 

Pada akhir tahun 2012, pemerintah Jepang telah menasionalisasi dan 

membeli kepulauan Senkaku/Diayou dari sebuah warga negara Jepang yang telah 

memprivatisasi nya selama bertahun-tahun. Disisi lain  Tiongkok mengecam bahwa 

tindakan tersebut sebagai tindakan untuk mengubah status quo yang dapat 

meningkatkan tensi ketegangan.153 Akan tetapi klaim Tiongkok terhadap kepulauan 

tersebut tidak memiliki dasar dan disisi lain Jepang memiliki dukungan dan 

pengakuan bahwa kepulauan tersebut masih kedalam zona administrasi Jepang.  

Penolakan tegas terhadap Jepang dapat menjadi sinyal bahwa Tiongkok akan 

benar-benar memperebutkan kepemilikan Jepang atas kepulauan Senkaku/Diayou 

dan bahkan memiliki kemungkinan besar bersedia memutuskan hubungan 

diplomatik dengan Jepang. Hal ini didukung dengan adanya klaim Tiongkok yang 

telah menyuarakan untuk memperpanjang batas kontinental yang mencapai titik 

tengah diantara Tiongkok dan Jepang, dimana batas tersebut berdasarkan letak yang 

diketahui berjarak lebih dari 200 mil dari laut Tiongkok dan 200 mil dari laut 

Jepang.154  

Pada tahun 2013, Tiongkok telah menempatkan beberapa kekuatan militer 

angkatan udaranyanya yang didukung dengan pewasat tempurnya untuk 
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mendukung hukum Air Defence Identification Zone (ADIZ) di Laut Tiongkok 

Timur untuk menantang zona administrasi Jepang di Kepulauan Senkaku. 155 ADIZ 

merupakan tindakan Tiongkok untuk memberikan intimidasi melalui kekuatan 

udaranya terhadap Jepang dalam mempertahankan zona adminstrasi di kepulauan 

Senkaku.156 Penerapan zona terbang tersebut dapat memberikan akses Beijing 

untuk memperkuat strateginya dalam memperumit Jepang untuk merealisasikan 

klaim terhadap kepulaluan tersebut. Selain itu tindakan sepihak tersebut sangat 

berbahaya dalam meningkatkankan tensi ketegangan kedua negara dalam 

mempertahankan klaimnya masing-masing. 

Menurut menteri pertahanan Tiongkok pesawat yang ingin memasuki zona 

tersebut harus mematuhi aturan Tiongkok, dimana pesawat harus melaporkan 

seluruh rencana penerbangan, memelihara komunikasi radio dua arah, memberikan 

respon tepat waktu dan akurat untuk kebutuhan identifikasi.157 Apabila terdapat 

pesawat asing yang tidak mematuhi aturan dan instruksi Tiongkok, maka angkatan 

udara Tiongkok akan mengambil langkah darurat defensif.158 Untuk memperkuat 

klaim kepulauan Senkaku Tiongkok telah menggunakan kekuatan udaranya dalam 

skenario penerapan air defense identification zone, dimana hal tersebut merupakan 

bentuk provokasi terhadap Jepang agar dapat memukul mundur status kepulauan 

yang telah di privatisasi Jepang. 
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Selain itu tidak hanya Jepang, penerapan air defense identification zone 

(ADIZ) tiongkok juga tumpang tindih dengan negara lain dan diikuti  dengan 

penolakan negara-negara lain. Dua minggu setelah deklarasi penerapan ADIZ di 

Laut Tiongkok Timur telah menuai protes dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan 

Australia, dimana penerapan ADIZ yang telah di deklarasikan oleh Tiongkok telah 

tumpang tindih terutama dengan Korea Selatan.159 Dengan adanya ADIZ yang telah 

dideklarasikan oleh Tiongkok, telah menunjukan ambisi Beijing untuk menguasai 

Laut Tiongkok Timur. Ambisi tersebut dapat terlihat dimana penerapan zona 

terbang tersebut yang membatasi ruang gerak negara lain seperti Jepang dan Korea 

Selatan dibawah izin yuridiksi Tiongkok terutama untuk melemahkan ruang gerak 

rivalnya yaitu Amerika Serikat sebagai negara aliansinya. 

Dampak penerapan ADIZ terhadap Korea Selatan telah tumpang tindih 

dengan salah satu zona yuridiksinya yaitu wilayah Iedo.160  Suatu tindakan 

provokasi tersebut secara langsung akan memberikan implikasi terhadap supermasi 

kekuatan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur. Tindakan tersebut telah memicu 

reaksi Korea Selatan terhadap Beijing agar untuk tidak menerapkan ADIZ 

melampai zona yuridiksi Tiongkok yang tumpang tindih dengan wilayahnya.161 

Disisi lain Tiongkok menunjukan pengabaian terhadap pesan yang disampaikan 
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oleh Korea Selatan. Tiongkok memiliki justifikasi untuk menerapkan zona wilayah 

terbangnya berdasarkan yuridiksi wilayahnya.162  

Sejak tahun 2013 penerapan zona izin terbang tersebut telah menjadi 

perhatian Amerika Serikat dan Jepang, dimana tindakan tersebut dapat mendorong 

ketegangan yang lebih luas terhadap keamanan Jepang.163 Selain itu tindakan 

provokasi Tiongkok juga disertai dengan kekuatan angkatan udaranya. Dimana 

seperti yang telah disinggung sebelumnya Tiongkok telah mengerahkan kapal-

kapal tempur nya untuk mendukung penerapan zona terbang Beijing di wilayah Lau 

Tiongkok Timur. 

Selain itu, pesawat tempur militer Amerika Serikat sering menjadi sasaran 

perilaku yang berbahaya dari Tiongkok. Salah satunya pada tahun 2014 sebuah 

pesawat tempur J-11 Tiongkok telah bermanufer langsung dibawah operasi pesawat 

tempur Amerika Serikat yakni, Posseidon P-8A AS. 164 Pesawat tempur yang 

dikerahkan Tiongkok juga mengarahkan senjata yang berisi amunisi dan 

bermanufer dekat dengan pesawat tempur Amerika untuk menunjukan bahwa 

senjata tersebut terdapat beramunisi.165 Tindakan Tiongkok tersebut merupakan 

cerminan dari tindakan provokasi yang didukung dengan kekuatan militer yang 

secara terbuka menantang Amerika sebagai hegemoni pada kawasan Asia Pasifik. 

Tindakan tersebut dapat memicu konflik yang lebih besar dan dapat memberikan 

dampak pada stabilitas kawasan. Sejauh pengamatan tindakan Tiongkok 
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merupakan tindakan yang terburu-buru yang tidak mempertimbangkan nama baik 

negaranya yang sedang mengalami peningkatan di bidang pertahanan maupun 

ekonomi. 

4.1.3 Perluasan Daya Jangkau Misil Tiongkok yang Mencapain Basis Militer 

Amerika Serikat di Guam dan Jepang Tahun 2015 

Pada September 2015, Tiongkok telah memperkenalkan misil barunya 

melalui parade militer DF-26 yang merupakan modereniasi dari tipe misil-misil 

sebelumnya.166 Misil tersebut merupakan kategori dari intermediate-range ballistic 

missile (IRBM) dengan daya jangkau mencapai 3000-5,500km (1,864-3,418 

mil).167 parade tersebut merupakan momentum Tiongkok untuk memperlihatkan 

kekuatan misil barunya yang memiliki daya jangkau lebih jauh dibandingkan 

dengan tipe misil-misil sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya Tiongkok hanya 

mengerahkan Df-3 dengan kategori IRBM dimana daya jangkaunya hanya 3000km 

(1.900 mil).168 

Df-26 merupakan desain misil Tiongkok yang memiliki kemampuan paling 

jauh jika dibandingkan dengan kategori misil-misil lainnya. Bahkan daya jangkau 

Dd-26  dapat mencapai basis militer Amerika Serikat di Guam.169 Selain itu 

Tiongkok juga melakukan moderenisasi DF-26 untuk dapat difungsikan sebagai 

anti ship ballistic missile (ASBM) dan beberapa moderenisasi misil-misil lainnya 
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seperti land attack cruise missile dan air launched antiship cruise missile.170 Sejauh 

ini Tiongkok memiliki lebih dari satu tipe misil dengan daya jangkau yang berbeda-

beda.  

Tabel Perbandingan Tipe Misil dan Daya Jangkau yang Dimiliki Tiogkok 

Tipe Misil Daya Jangkau 

Short-range ballistic missile <1,000 km (621 mil) 

Medium range ballistic missile 1,000-3,000 km (621-1,864 mil) 

Intermediate range ballistic missile 3000-5,500 km (1,864-3,418 mil) 

Intercontinental ballistic missile 5,500 km (3,418 mil) 

Sumber: U.S Department of Defense, Annual Report to Congress: Millitary and 

Security Developments Involving the People Liberation China 2015 May 2015, 46; 

U.S. National Air and Missile Intelligence Center, Ballistic and Cruise Missile 

Threat. 

Operasi terpadu dari seluruh penggunaan persenjataan tersebut dapat 

memberikan hambatan yang besar bagi operasi Amerika. Selain itu Berdasarkan 

US-China Economic and Security Review Commission, Tiongkok memiliki 

sekurang-kurangnya lebih dari 1,895 balistic and cruise missile. Dimana termasuk 

1000-2000 short range ballistic missile, 75-100 medium range ballistic missile, 5-

20 intermediate range ballistic missile, 50-75 intercontinental ballistic missile, dan 

200-500 ground launched land attack cruise missile.171 Daya jangkau misil yang 
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dikembangkan oleh Tiongkok sangatlah memungkinkan menggeser kehadiran 

Amerika Serikat dan mengancam negara aliansinya di Asia Pasifik. 

Dampak dari jangkauan misil tersebut dapat memberikan pukulan telah bagi 

posisi hegemoni Amerika Serika di Kawasan Asia Pasifik. Dengan daya 

jangkaunya yang mencapai Guam makan dapat melemahkan kekuatan Amerika di 

Kawasan tersebut. Guam merupakan postur pertahanan penting bagi kekuatan 

militer Amerika di Asia pasifik, dimana basis tersebut menyediakan fasilitas militer 

untuk angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat.172 Selain itu, misil-misil 

yang didesain oleh Tiongkok juga dirancang untuk melumpuhkan pangkalan udara 

Jepang di Kadena, stasiun udara Iwakuni, pangkan militer angkatan laut di Sasebo 

dan di Yokosuka.173  

Berdasarkan kemampuan menyerang Tiongkok, daya jangkau misil-misil 

tersebut juga dapat mencapai sebagian besar kepulauan yang ada di jepang. Misil-

misil tersebut juga mampu menyerang logistik maupun basis militer termasuk 

lapangan terbang dan aset-aset angkatan laut.174 Oleh karena itu, Jepang memiliki 

resiko kehilang beberapa pulau-pulau di bagian timur kepulauan Jepang dan 

termasuk pangkalan angkatan laut di Yokosuka dan pangkalan angkatan udara di 

Misawa.175 

                                                           
172 U.S – China Economic Comission and Security Review Comission. China Expanding Ability to 

Conduct Conventional Missiles Strikes on Guam. Op. cit. Hlm. 13 
173 Yoshihara T. Sino-Japanese Rivalry at Sea: How Tokyo Can Go Anti-Access on China. Jurnal 

Orbis. 2015; 10.1016. Hlm. 67 
174 Ibid 
175 Ibid 



52 
 

Pada aspek angkatan laut, misil Tiongkok mampu diarahkan terhadap tangki 

penyimpanan bahan bakar, gudang amunisi, dermaga kapal, dan fasilitas-fasilitas 

dermaga lain nya yang terletak pada pangkalan angkatan laut utama.176 Efek nya 

personil militer maupun sipil, atau pekerja-pekerja dermaga dapat menjadi korban 

jiwa atas serangan misil.177 Operasi misil Tiongkok yang terpadu dapat menjadi 

pukulan telak bagi fondasi logistik pasukan jepang dan kehadiran militer Amerika 

di Asia dimana Beijing mampu mencekik kapasitan operasi sekutu untuk 

melakukan operasi tempur. 

Jepang merupakan sekutu Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. Kedua 

negara tersebut memiliki pakta aliansi yang menyatakan bahwa apabila kedua 

negara menghadapi suatu ancaman maka ancaman tersebut akan dipersepsikan 

menjadi ancaman bersama.178 Selain itu Jepang merupakan sekutu yang esensial 

bagi Amerika Serikat. Sebagaian besar kepulauan Jepang merupakan rumah bagi 

basis militer terbesar dan memberikan kemudahan bagi Amerika untuk melakukan 

proyeksi kekuatan di kawasan tersebut.179 

Selain itu kekuatan misil Tiongkok di proyeksikan kedalam strategi anti 

access area denial (A2AD) merupakan strategi yang digunakan oleh Tiongkok 

untuk mempertahankan kepentingannya sekaligus dapat melumpuhkan negara-
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negara sekutu maupun operasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.180 Pada 

dasarnya ancaman penggunaan sistem pertahanan Anti Access / Area Denial 

(A2/AD) tidak hanya Tiongkok, negara seperti Iran dan Korea Utara juga 

menggunakan sistem pertahanan yang sama. Akan tetapi berbeda dengan Tiongkok, 

penggunan sistem pertahanan tersebut oleh Iran dan Korea Utara lebih cenderung 

“lower end’’.181 Berbeda dengan Tiongkok dimana cangkupan area nya tidak luas 

dan dapat diatasi dengan mudah oleh persenjataan convensional Amerika Serikat 

maupun Aliansi nya. 

Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang akan terus mengembangkan 

sistem pertahanan tersebut untuk memberikan hambatan bagi Amerika Serikat 

dalam memproyeksi kekuatannya di kawasan Asia Pasifik.182 Dengan adanya 

strategi tersebut maka Tiongkok akan lebih leluasa untuk memberikan intimidasi 

terhadap negara-negara lainnya di kawasan tersebut tanpa adanya intervensi dari 

Amerika yang merupakan aktor sentral. Anti Acces (AD) memberikan efek untuk 

melambat penyebaran pasukan pada medan konflik maupun untuk menjauhkan 

musuh atau menghalangi musuh untuk memasuki arena sehingga musuh tidak dapat 

memasuki area tertentu. AD memberikan dampak kepada “movement” pasukan 

lawan.183 Area Denial (AD) memberikan dampak agar musuh tidak dapat 
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beroperasi pada medan perang. AD meberikan dampak kepada “manouver” kepada 

pasukan lawan.184 Dengan skala dan jarak yang ada dapat memberikan masalah 

militer yang dapat mengancama Amerika Serikat berserta negara sekutu dari 

proyeksi tersebut dan daya manufernya. 

Strategi anti access area denial merupakan strategi yang didukung dengan 

persenjataan asimetris yang terdiri dari electronic and cyber warfare, ballistic and 

cruise missiles, pertahanan udara dan darat, dan beberapa metode pertahanan 

lainnya.185  Pada dasarnya awal pengembangan strategi perthanan tersebut 

bertujuan untuk mempertahankan status kawasan Taiwan.186 Meskipun Amerika 

Serikat dan Taiwan tidak memiliki pakta aliansi perthanan, akan tetapi kedekatan 

kedua negara memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan dukungan atau 

pembelaan terhadap Taiwan. Selain itu hukum Taiwan pada tahun 1979 telah 

memberikan dasar hukum terhadap hubungan tidak resmi antara Taiwan dan 

Amerika dan komitmen Amerika Serikat dalam membantu perkembangan 

kemampuan defensif Taiwan.187 Oleh karena itu secara tidak langsung akan 

melibatkan Amerika Serikat kedalam permasalahan proyeksi straetgi A2AD 

Tiongkok terhadap Taiwan.  
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185 Cordesman A. op. cit. Hlm. 432 
186 Kearn D. op. cit. Hlm. 133 
187 Department of Defense. , U.S. Relations With Taiwan, BUREAU OF EAST ASIAN AND 

PACIFIC AFFAIRS Fact Sheet. https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35855.htm. Diakses 20 Oktober, 
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4.1.4 Pengiriman Kapal Perang Tiongkok ke Laut Tiongkok Timur Tahun 

2013 - 2016  

PLAN atau angkatan laut Tiongkok juga telah mengerahkan kekuatan 

armada angkatan lautnya untuk di proyeksikan pada jangkauan yang lebih jauh 

terutama pada wilayah-wilayah yang statusnya masih dipersengketakan. Kapal-

kapal perang angkatan laut Tiongkok telah dikerahkan dalam operasi pendudukan 

wilayah di kepulauan Senkaku untuk mempertahankan posisinya, dimana bagi 

Tiongkok aktivitas tersebut dapat dibenarkan dan merupakan hak dari yuridiksi 

Tiongkok.188 Pada januari tahun 2013 kapal perang angkatan laut Tiongkok juga 

sempat mengarahkan radar untuk menyerang terhadap kapal angkatan laut Jepang 

dan helikopter yang dimiliki oleh angkatan laut Jepang.189 Hal tersebut telah 

menunjukan bahwa keseriusan Beijing untuk menunjukan kekuatan lautnya melalui 

tindakan-tindakan provokasi dengan menggunakan kapal-kapal perangnya yang 

dianggap sesuai dengan hukum yang sah. 

Tindakan provokasi yang dilakukan tidak berhenti pada tahun tersebut. Pada 

tahun 2015 beberapa kapal Tiongkok juga telah dikerahkan untuk melakukan 

operasi di zona yang berdekatan dengan Jepang dan kepulauan Senkaku.190 Tiongok 

telah mengerahkan dua tipe kapal perangnya yaitu Chinese Navy Dangdio Class 

yang telah melakukan operasi diwilayah zona selatan kepulauan Senkaku dan pada 

tahun selanjutnya yaitu  2016 dengan tipe kapal AGI juga berlayar diwilayah teritori 

Jepang yakni kepulauan Yakushima dan Kuchinoerabu.191 Melalui kekuatan 
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angkatan lautnya terutama pada pengerahan kapal-kapal perang tersebut merupakan 

indikasi Tiongkok untuk mempersempit ruang gerak negara lain yang menjadi 

rivalnya terutama Amerika Serikat dan Jepang. Terlebih lagi Beijing mencoba 

memperluas ruang proyeksi kekuatan lautnya yang lebih luas yang pada akhirnya 

bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kekuatan militernya melalui pendudukan 

wilayah Senakaku yang masih dipersengketakan. 

Operasi lain ditahun yang sama Beijing juga sempat mengerahkan kapal 

perang tipe Jingkai I class untuk melalukan operasi diwilayah kepulauan 

Senkaku.192 Untuk mengacaukan teritori Jepang, Tiongkok telah mengerahkan 

3,000 kapal-kapal perang kelas besar dan 10,000 kapal kelas patrol yang dilakukan 

secara berulang-ulang.193 Operasi angkatan laut tersebut pada dasarnya untuk 

mendukung Tiongkok dalam mengontrol Laut Tiongkok Timur dimana dengan 

memberikan intimidasi secara rutin terhadap Jepang maka Tiongkok akan 

berpeluang untuk mendapatkan hegemoni pada Laut Tiongkok Timur. 

Tindakan provokasi tersebut telah memberikan pergeseran terhadap posisi 

hegemoni Amerika Serikat, dimana melalui distribusi kekuatan laut Tiongkok lebih 

memberikan pengaruh terhadap stabilitas kawasan terutama pada Laut Tiongkok 

Timur yang menjadikan kekuatan angkatan laut Beijing lebih mendominasi 

dibandingkan dengan Amerika Serikat. Daya jangkau operasi kekuatan tersebut 

telah melampaui batas kontonental sah meskipun disisi lain Tiongkok memiliki 

klaim atas wilayah tersebut. Akan tetapi proyeksi kekuatan tersebut dilakukan 
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diwilayah yang masih dalam status dipersengketakan atau tumpeng tindih klaim 

yang bertujuan untuk mengacaukan kekuatan yuridiksi Jepang. 

 Kepentingan Amerika dalam terlibat terhadap permasalah di Laut Tiongkok 

Timur merupakan untuk membela aliansi dimana pernyataan tersebut disampaikan 

melalui konferensi pers pada saat kunjungan Presiden Obama ke Jepang. Obama 

menyampaikan komitmen Amerika terhadap kemanan Jepang merupakan mutlak 

terhadap seluruh wilayah yang dibawahi oleh administrasi Jepang dimana termasuk 

kepulauan Senkaku.194 Selain itu tindakan provokasi tiongkok pada Kawasan 

tersebut juga melibatkan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan merupakan 

negara aliansi Amerika Serikat, melalui pakta aliasni tersebut maka negara-negara 

tersebut akan menghadapi ancaman secara Bersama.195 

4.2. Amerika Serikat dan Tiongkok Sebagai Great Power di Asia Pasifik 

Kondisi Bipolar merupakan kondisi dimana hanya ada dua great power.196  

Pada konteks offensive realist yang telah digagas Mearsheimer maka hanya 

terdapat dua great Power yang terlibat dalam kompetisi.197 Pada dasarnya kedua 

great power tersebut bisa memiliki power yang sama atau tidak jauh berbeda, 

dimana diantara kedua great power tersebut lebih kuat dari negara-negara 

lainnya.198 Mearsheimer mengungkapkan great power merupakan negara yang 

                                                           
194 McKurry J, Branigan T. Obama says US will defend Japan in island dispute with China. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/obama-in-japan-backs-status-quo-in-
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196 Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. Op. cit. Hlm. 337 
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memiliki aset kekuatan militer dan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap 

politik internasional.199  

Kompetis antara Tiongkok dan Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik 

merupakan dampak dari tindakan provokasi Beijing yang mengancam negara 

aliansinya. Tindakan provokasi yang dilakukan Beijing melibatkan negara aliansi 

esensial Amerika yang dapat mengancam bagi hegemoninya pada kawasan Asia 

Pasifik. Seperti ancaman dari tindakan moderinasi misil pada tahun 2015 yang 

didesign untuk melumpuhkan pertahanan Jepang terhadap gugus kepulauan-

kepulaunnya yang digunakan sebagai fasilitas militer dan terlebih lagi kepulauan-

kepulauan tersebut digunakan sebagai gugus pasukan militer terbesar kedua 

Amerika Serikat dikawasan tersebut.200 Selain itu moderenisasi misil yang telah 

dilakukan oleh Tiongkok telah meningkatkan jarak jangkauan serangannya 

mencapai basis militer Amerika Serikat di Guam yang juga termasuk titik penting 

terhadap kehadiran militer Washington di Asia Pasifik.201 Daya proyeksi kekuatan 

misil tersebut memiliki jangkauan dan memiliki implikasi terhadap posisi hegemoni 

Amerika Serikat di kawasan tersebut. 

Tindakan provokasi lain yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan cara 

memobilisasi kekuatan angkatan laut ditahun 2013-2016 secara berulang-ulang 

menuju wilayah kepulauan Senkaku yang merupakan zona yuridiksi Jepang.202 

Secara tidak langsung tindakan provokasi tersebut melibatkan Amerika Serikat 
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yang mana memiliki pakta aliasni pertahanan dengan Jepang.203 Apabila Amerika 

Serikat tidak memberikan bantuan terhadap Jepang dalam mempertahankan 

kedaulatannya maka akan dapat berimplikasi terhadap kredibilitas hegemoni  

Amerika Seriat sebagai aktor yang memberikan kontribusi staabilitas terhadap 

kawasan.  

Terlebih lagi pada tahun 2013, Beijing telah menerapkan zona izin 

penerbangan atau ADIZ yang tumpang tindih dengan zona yuridiksi Jepang dan 

Korea Selatan.204 Korea Selatan juga merupakan aliansi penting bagi Amerika 

Serikat dalam meningkatkan kompetisi dengan Tiongkok.205 Tindakan provokasi 

tersebut juga dapat berimplikasi memberikan hambatan Amerika Serikat dalam 

memproyeksikan kekuatan udaranya dikawasan tersebut.   

Kompetisi lain yang melibatkan kedua negara tersebut adalah dimana ketika 

tindakan provokasi Tiongkok dalam mengerahkan kekuatan angkatan lautnya 

dalam mempertahankan klaimnya terhadap Filipina pada kurun waktu tahun 

2012.206 Kepentingan Amerika dalam perseturan klaim di Laut Tiongkok Selatan 

yang melibatkan aliansinya adalah untuk membela aliansinya. Selain itu Filipina 

juga merupakan negara aliansi esensial bagi Amerika dalam mendukung operasinya 

untuk mengamankan jalur perdagangan di wilayah perairan tersebut.207 Tindakan 

provokasi Beijing dengan mengerahkan kekuatan angkatan lautnya untuk 

                                                           
203 Ibid 
204 David W. F. Asia Pasific Countries and U.S Rebalancing Strategy. Op. cit. Hlm. 60 
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membatasi aktivitas kebebasan bernavigasi pada perairan tersebut dapat 

memberikan implikasi terhadap hegemoni Amerika. Dimana dengan adanya 

Batasan terhadap kebebasan bernavigasi oleh Tiongkok maka akan memberikan 

limitasi terhadap pergerakan Amerika Serikat di wilayah perairan tersebut. 

Posisi Amerika Serikat sebagai great power satu-satunya yang memiliki 

dominasi kepemimpinan kekuatan pada kawasan Asia Pasifik dapat dikatakan 

terancam oleh Tiongkok. Selain itu kekuatan Amerika pada kawasan Asia Pasifik 

telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan pada 

kawasan tersebut, terutama pada akses jalur perdagangan dikawasan tersebut.208  

Beberapa tindakan provokasi Tiongkok yang telah meningkatkan dapat 

menjadi pemicu bergesernya tatanan  balance of power di kawasan tersebut.  

Tiongkok merupakan “revisionist power” yang terus meningkatkan kekuatannya 

untuk mendapatkan dominasi dan terlebih lagi Tiongkok juga membatasi akses 

untuk Amerika Serikat melalui tindakan penggunaan kekuatan militernya.209 

Kekuatan ekonomi maupun militer Tiongkok juga memberikan dampak bagi 

kondisi kawasan Asia Pasifik. Dari segi kekuatan ekonomi Tiongkok juga pernah 

memberikan dampak inflasi terhadap negara-negara yang ada dikasan tersebut, hal 

tersebut dikarenakan kedekatan geografi maupun hubungan perdagangan yang 

ketat dengan Tiongkok.210 Selain itu pada segi kekuatan militer, Tiongkok juga 

                                                           
208 Department of Defence,. Asia Pasific Maritime Security Strategy. Op. Cit. Hlm. 5 
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memberikan dampak pergesekan konflik terutama dengan Jepang, Filipina, Korea 

Selatan dan Vietnam.211 

Kompetisi antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada kawasan Asia Pasifik 

merupakan kompetisi kepentingan untuk mempertahankan hegemoni kedua negara. 

Hal tersebut dapat terlihat ketika Amerika mendukung negara aliansinya yang 

merupakan bagian untuk mempertahankan kekuatan militer Amerika Serikat di 

kawasan tersebut. Seperti Jepang yang merupakan basis militer terbesar kedua 

Amerika di kawasan tersebut212 dan Filipina yang merupakan basis militer Amerika 

untuk mengamankan rute perdagangan kawasan tersebut.213 

Sedangkan disisi lain, tindakan-tindakan Tiongkok dalam melakukan 

provokasi dengan kekuatan militer hingan moderinasi kekuatan militernya 

merupakan upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh militernya. Hal tersebut 

dapat terlihat dimana pernyataan Tiongkok yang mengatakan pada periode abad ke 

21, kondisi internasioanl saat ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan 

domestik dan perluasan kekuatan nastional.214 yang kemudian Partai Komunis 

Tiongkok (CCP) menggolongkon tujuan strategis tersebut menjadi beberapa poin, 

diantaranya adalah mempertahankan status Tiongkok sebagai ”great power”.215  

                                                           
211 Department of Defence,. Asia Pasific Maritime Security Strategy. Op. Cit. Hlm. 15 
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Partai Komunis China mengkategorikan poin-poin tujuan tersebut sebagai 

“China Dream”, dimana gagasan tersebut mulai di artikulasikan oleh presiden Xi 

Jinping sebagai aspirasi nasional untuk  membangun Tiongkok yang lebih kuat dan 

makmur.216 “China Dream” juga merupakan komitmen untuk mengembangkan 

kekuatan militer dan mempertahkan kedaulatan yang merupakan sebagai 

kepentingan inti Tiongkok yang sepadan dengan kebangkitannya sebagai “great 

power”.217 

Sejak berakhirnya perang dunia dua, Amerika merupakan negara satu-

satunya yang menduduki posisi hegemon pada Kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi 

kondisi yang ada pada saat ini pada sistem internasional di Asia Pasifik merupakan 

bipolar, dimana kondisi tersebut ditantai dengan meningkatnya kekuatan Tiongkok 

yang hampir menyamai dengan kekuatan Amerika Serikat.218 kesenjangan 

kekuatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok semakin lama semakin 

mengecil. kesenjangan Tiongkok terhadap Amerika Serikat telah megakibatkan 

unipolaritas semakin berkurang dan bergantinya sistem menjadi bipolaritas antara 

Tiongkok dan Amerika Serikat.219 Dalam segi kekuatan militer Tiongkok berada 

posisi yang terus meningkat dimana didukung dengan kekuatan ekonominya. Jika 

dibandingan maka kekuatan kedua great power tersebut lebih unggul dibandingan 

dengan negara negara lainnya dimana menjadikan kedua negara tersebut dapat 

dikatakan sebagai rival pada kawsan Asia Pasifik. Berikut penulis akan mencoba 
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menyajikan tabel perbandingan kekuatan Amerika serikat dan Tiongkok dengan 

negara-negara lainnya. 

Tabel Perbandingan Kekuatan Ekonomi Berdasarkan GNP 

 2012 2013 2014 2015 2016 

GNP  

Tiongkok  8.545 USD 9.603 USD 10.466 USD 10.925 USD 11.158 USD 

Amerika 

Serikat 

4.100 USD 4.200 USD 4.400 USD 4.500 USD 4.700 USD 

Jepang 1.600 USD 1.300 USD 1.300 USD 1.200 USD 1.300 USD 

Australia 360 USD 400 USD 300 USD 300 USD 320 USD 

Filipina 85 USD 90 USD 95 USD 90 USD 95 USD 

Vietnam  149 USD 163 USD 177 USD 183 USD 196 USD 

Korea 

Selatan  

300 USD  320 USD 360 USD 350 USD 370 USD 

Sumber: CEICData 

Berdasrkan tabel diatas kekuatan ekonomi yang diukur berdasarkan indikator 

gross national product (GNP), Tiongkok memiliki posisi unggul dibandingkan 

dengan Amerika. Selain itu posisi Tiongkok dan Amerika juga memiliki jumlah 

perbandingan yang signifikan dengan negara-negara lainnya. Menurut 

Mearsheimer melalui teori offensive realist yang telah digagasnya, great power 

membutuhkan kekayaan untuk membangun kekuatan militernya.220 Oleh karena itu 
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Mearsheimer mungukur kekayaan sebuah negara dengan menggunakan GNP, 

dimana ketika GNP tersebut tinggi maka negara tersebut dapat menjadi rival 

terhadap negara yang memiliki posisi hegemoni.221  

Tabel Perbandingan Kekuatan Militer Berdasarkan Total Aktif Personil 

Tahun 2016 

 Total Anggota yang Aktif 

Amerika Serikat 1.381.250 

Tiongkok 2.333.000 

Jepang 247.150 

Korea Selatan 628.000 

Filipina 125.000 

Australia 56.750 

Vietnam 482.000 

Sumber: IISS, Military Balance 2016 

Berdasarkan perbandingan kekuatan militer yang diukur melalu jumlah aktif 

anggotanya maka Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki posisi unggul 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Berdasarkan teori offensive realist 

yang digagas oleh Mearsheimer maka ketika kedua negara memiliki kekuatan yang 

lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lainnya maka kondisi yang terjadi 

adalah bipolar.222 Secara struktural, kondisi bipolar pada saat ini tidak jauh berbeda 
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dengan kondisi bipolar pada masa perang dingin. Pada segi distribusi kapabilitas 

hanya terdapat dua negara dengan peringkat teratas. Selain itu kesenjangan 

kekuatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok maupun Tiongkok dengan 

negara lainnya hampir sama dengan kesenjangan kekuatan antar Amerika Serikat 

dan Uni Soviet dengan negara-negara lainnya pada tahun 1950.223 

Dengan adanya sistem bipolar pada sistem internasional telah menjadikan 

Amerika Serikat dan China sebagai dua great power yang memiliki posisi dominasi 

pada sistem internasional. Perbedaan sistem bipolar Amerika Serikat dengan China 

dengan sistem bipolar yang ada pada masa perang dingin terletak pada dampaknya 

pada politik internasioal. Selain Tiongkok memiliki kemungkinan yang sangat 

besar yang akan muncul sebagai lawan atau rival yang lebih tangguh bagi Amerika 

Serikat dibandingkan dengan Uni Soviet.224 

Kondisi bipolar yang terjadi setelah paska perang dingin juga melibatkan 

kompetisi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Akan tetapi lingkup kompetisi 

tersebut hanya melibatkan negara mitra yang hanya memiliki kesamaan 

kepentingan dengan Amerika Serikat yaitu Taiwan. Sejak tahun 1990 Beijing telah 

mendapatkan perhatian dari Amerika karena peningkatan ekonominya yang 

didukung dengan peningkatan moderinasasi militernya.225  

Akan tetapi bergeser pada tahun 1995-1996, Tindakan provokasi Tiongkok 

mulai muncul, dimana dengan kepentingan untuk mempertahankan Taiwan sebagai 

                                                           
223 Ibid, Hlm. 162 
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bagian dari Beijing.226 pada tahun tersebut Beijing menunjukan kekuatannya 

melalui uji coba misil dikawasan yang berhadapan dan berdekatan langsung dengan 

Taiwan.227 Sebagai respon untuk mendukung kemerdekaan Taiwan, Amerika telah 

mengirimkan 150.000 personil yang terbagi kedalam dua gugus kekuatan, dimana 

pada saat itu juga Amerika menunjukan kekuatannya didaerah yang berdekatan 

dengan Tiongkok.228 Kompetisi tersebut pada dasarnya lebih untuk 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat pada kawasan tersebut dan 

mencegah paham komunisme memperluas kembali, dimana paska jatuhnya soviet 

hanya Beijing yang masih memegang komunisme.  

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah beberapa tindakan 

provokasi Tiongkok yang mengirimkan kapal perang dan pesawat tempurnya, 

menerapkan zona izin terbangnya dan perluasan daya jangkau misilnya telah 

melibatkan negara lain yang merupakan sekutu esensial bagi Amerika Serikat 

dikawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini telah menghasilkan analisa bahwa kompetisi 

yang terjadi hanya melibatkan dua negara besar (great power) yakni Amerika 

Serikat dan Tiongkok pada kawasan tersebut yang menghasilkan polaritas menjadi 

bipolar. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kekuatan militer dari kedua 

negara yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok yang lebih unggul dari negara-negara 

lainnya yang terlibat. Kompetisi yang terjadi juga mempengaruhi dinamika 

kawasan yang terpusat menjadi pertarungan dua kekuatan besar yakni Amerika 

Serikat dan Tiongkok. 
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BAB V 

STRATEGI BALANCING AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON 

TIONGKOK  DI ASIA PASIFIK 

 

Pada studi kasus yang penulis angkat, kondisi yang terjadi pada kawasan Asia 

Pasifik merupakan bipolar yang ditandai dengan hanya ada dua great power yang 

terlibat dalam kompetisi atau hanya terdapat dua negara yang lebih unggul dalam 

segi kekuatan militer. Menurut teori offensive realist yang digagas oleh 

Mearsheimer, polaritas dibagi menjadi bipolar dan multipolar.229 Pada kondisi 

bipolar maka akan mempengaruhi great power untuk menggunakan balancing 

terhadap rivalnya yang mengancam karena tidak ada nya negara lain yang juga 

merupakan great power yang kuat untuk dijadikan buck catcher.230 Sedangkan pada 

kondisi multipolar maka great power akan cenderung untuk menggunakan war atau 

buck passing terhadap potensial hegemon.231  

Pada studi kasus yang penulis angkat, kondisi yang terjadi pada kawasan 

Asia Pasifik merupakan bipolar. Sehingga Amerika Serikat menggunakan strategi 

balancing dalam menghadapi tindakan provokasi Tiongkok. Strategi balancing 

adalah tindakan dimana great power melakukan perimbangan ketika muncul rival 

yang dapat mengancam posisi hegemoninya.232 Melalui balancing, great power 

secara langsung bertanggung jawab untuk menghadapi rivalnya yang berpotensi  

dapat membahayakan posisi hegemoninya dan tatanan dalam balance of power233 

Strategi balancing menjelasakan ada tiga proses tahapan cara yang di lakukan oleh 
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great power seperti memberikan sinyal terhadap aggressor bahwa great power akan 

mempertahankan hegemoninya, membentuk atau memperkuat aliansi pertahanan 

untuk rival dan melakukan moderinasi persenjataan atau memperluas pengaruh 

militernya.234  

Tindakan provokasi Tiongkok pada kawasan Asia Pasifik tidak hanya 

berdampak kepada negara-negara aliansi yang ada di kawasan tetapi juga 

berdampak kepada kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Sebagai negara yang 

telah memberikan kontribusi terhadap stabilitas kawasan, Amerika Serikat 

menentang tindakan provokasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dengan adanya 

Penentangan tersebut maka respon yang Amerika Serikat dengan mengeluarkan 

kebijakan rebalance towards Asia Pacific sebagai staretgi Washington dalam 

merespon tindakan provokasi Beijing.   

Secara kompeherensif kebijakan rebalance towards Asia-Pasific akan 

difokuskan melalui pemindahan atau penempatan militer dan penguatan keamanan 

regional dengan sekutu.235 Secara tidak langsung tindakan tersebut merupakan 

sinyal kuat terhadap Tiongok bahwa Amerika akan tetap mempertahankan 

hegemoninya di Asia Pasifik melalui kekuatan superiotas militernya. Oleh karena 

itu, Amerika Serikat akan terus mempertahankan posisi hegemoninya untuk 

mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Amerika Serikat telah 

melakukan investasi yang diperlukan untuk memastikan maupun untuk menjaga 
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akses regional dan kebebasan operasi berdasarkan perjanjian dan hukum 

internasional.236  

Melalui dokumen buku putih yang dikeluarkan kementerian pertahanan 

Amerika Serikat Sustaining US Global LeadershipPriorities: For 21st Century 

Defence terdapat beberapa poin penting dimana strategi rebalance tersebut akan 

dilakukan. Melalui dokumen tersebut rebalance dilakukan dengan cara pemindahan 

kekuatan dan aset militer, dimana terdapat dua poin penting tugas militer tersebut 

adalah untuk menghadapi strategi anti access area denial dan menghadapi setiap 

aggressor yang muncul pada kawasan tersebut.237  

Strategi pertahanan Anti Access Area Denial dimana Tiongkok merupakan 

salah satu aktor yang disebutkan pada dokumen tersebut.238 Seperti pembahasan 

yang telah disinggung sebelumnya moderinasi misil Tiongkok juga untuk 

memenuhi kebutuhan startegi anti access are denial di Asia Pasifik.239 Misi kedua 

kehadiran militer Amerika adalah untuk menghadapi segala bentuk agresi.240 

Meskupin pada poin tersebut tidak disebutkan siapa negaranya akan tetapi beberapa 

tindakan provokasi Tiongkok dalam mempertahanakan klaim teritorialnya sering 

dikatakan sebagai tindakan agresi oleh Amerika Serikat.241 
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Selain itu melalui dokumen putih Sustaining US Global Leadership 

Priorities: For 21st Century Defence, dimana dokumen tersebut menjelaskan 

kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat memiliki kaitan erat dengan 

perkembangan yang terjadi sepanjang kawasan Pasifik barat dan Asia Timur yang 

kemudian menghubungkan dengan kawasan Samudra Hindia dan Asia Selatan.242 

Melalui setiap tindakan provokasi yang dilakukan Tiongkok makan Amerika 

menilai adanya setiap tindakan yang memberikan dampak terhadap kepentingan 

Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa 

kebangkitan kekuatan Tiongkok sebagai kekuatan regional dapat berpontensi 

memberikan berdampak terhadap kepentingan ekonomi maupun keamanan 

Amerika Serikat melalui berbagai cara.243  

Dibawah administrasi Obama melalui Pentagon dimana strategi 

rebalancing merupakan strategi yang mengindikasikan bahwa keinginan Amerika 

untuk menyeimbangi pengaruh militer Tiongkok yang terus menggeser stabilitas 

kawasan.244 Rebalance dilakukan dengan cara penguatan aliansi Amerika dan 

membangun kemitraan dengan beberapa negara lainnya yang ada di kawasan Asia-

Pasifik.245 Dengan melibatkan  negara aliansi hingga negara mitra merupakan upaya 

strategi yang secara efektif dapat digunakan untuk mencegah kekuatan Tiongkok 

mendominasi negara-negara dikawasan tersebut yang akhirnya menggeser status 

hegemoni Amerika di kawasan tersebut beralih kepada Tiongkok. Kebijakan 
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Amerika Serikat telah disesuaikan, dan strategi Pivot merupakan tanggapan kuat 

terhadap tindakan Tiongkok yang semakin tegas seperti yang semakin 

provokatif.246 Berdasarkan sifat realis US rebalance towars Asia-Pasifik 

merupakan kepentingan Amerika untuk mencegah kekuatan tunggal untuk menjadi 

hegemon yang dapat menggeser posisi Amerika sejak tahun 1945. 

Pada tahun 2013 telah terjadi pergeseran perhatian yang lebih memberikan 

fokus rebalancing  yang sangat besar terhadap Tiongkok. 247 Seperti yang telah 

disampaikan oleh wakil Menteri pertahanan Chuck Hagel pada tanggal 31 Mei 

2013, di forum Shangri La Forum.248 Chuck Hagel menyampaikan seluruh 

pembaruan kebijakan Amerika terhadap kawasan Asia Pasifik atas dasar latar 

belakang kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan militer terbesar yang terus 

memprovokasi dikawasan Laut Tiongkok Timur dan Selatan.249 Melalui pernyataan 

tersebut telah mencerminkan bahwa Amerika sebagai hegemoni pada kawasan 

tersebut akan mencegah setiap pontensi rival yang dapat menggeser hegemoninya 

pada kawasan tersebut. 

Selanjutnya pada tahun 2014 melalui Quadrennial Defense Review,  dimana 

pada dokumen tersebut menekankan terhadap modernisasi militer Tiongkok 

dimana peningkatan kekuatan militer dan kemampuan pertahanan Tiongkok minim 

dari transparan.250 Kementerian pertahanan  akan tetap berkomitmen untuk terus 
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menerapkan apa yang menjadi tujuan presiden yaitu untuk rebalancing pada 

kawasan Asia Pasifik, disamping itu Amerika berkomintmen atas stabilitas 

kawasan dan mencegah agresi.251 Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai 

bentuk atas perluasan pengaruh bahwa Tiongkok sebagai actor yang ingin mencoba 

mendapatkan hegemoni pada kawasan tersebut yang memiliki agenda terselubung 

terhadap setiap aksinya. 

Pada tahun 2015 melalui wakil presiden Amerika, Carter pada pidatonya pada 

Shangri La Dialogue menyampaikan ketegangan di Laut Tiongkok Timur dan 

Selatan akan mempermudah maupun meningkatkan Amerika pada persaingan 

terhadap Tiongkok untuk mempertahankan posisi hegemoninya. 252 Rebalancing 

pada tahun 2015 lebih memfokuskan kepada Tiongkok sebagai kemunculan major 

regional power.253 

5.1 Internal Balancing oleh Amerika Serikat  

Internal balancing merupakan tindakan untuk melakukan perimbangan 

dengan cara memobilisasi kekuatan atau sumber daya internal yang dimiliki oleh 

suatu negara. 254 Secara umum internal balancing merujuk pada peningkatan 

anggaran pertahanan, pengadaan atau pengerahan kekuatan yang dimiliki oleh 

sebuah negara.255 Dalam menghadapi modereniasi misil Tiongkok yang 

mengancam keberlangsungan posisi hegemoni Amerika di kawasan Asia Pasifik, 

Amerika telah melakukan berbagai macam moderenisasi dan pengadaan 
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persenjataan militer. Dalam menghadapi tindakan provokasi Tiongkok yang 

menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan klaim territorialnya maka 

tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan mengirimkan 

kekuatan angkatan lautnya.  

5.1.1 Peningkatan Kapasitas Persenjataan dan Postur Pertahanan Militer 

Amerika Serikat di Asia Pasifik 2013 - 2015 

Berdasarkan laporan dari dokumen kementerian pertahanan Amerika 

Serikat yang berjudul Asia Pasific Maritime Seccurity Strategy dalam merespon 

tindakan provokasi Tiongkok yang menerapkan zona izin terbang di Laut Tiongkok 

Timur dan pengiriman kapal perang di Laut Tingkok Selatan maka Amerika serikat 

merespon dengan adanya poin strategy Enhancing U.S Force Posture and Millitary 

Capacity in Maritime Asia. 

Seiring dengan meningkatan tindakan provokasi Tiongkok yang 

mengerahkan kekuatan udara dan Angkatan lautnya, maka Amerika Serikat juga 

merespon dengan memperoleh pengadaan pesawat 2D Hawkeye carrier yang akan 

diluncurkan di angkasa sebagai pesawat patrol.256 Tindakan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan Amerika dalam mengimbangi provokasi Tiongkok pada jarak 

dan wilayah yang jangkauannya luas pada kawasan Asia Pasifikk. 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh presiden Amerika Serikat, Amerika 

telah menginvestasikan sebanyak 9.9 triliun dolar Amerika demi mendapatkan 

pesawat 47 P-8A Poseidon untuk kebutuhan pengawasan maritim yang akan 
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dikerahkan di kawasan Asia pasifik.257 Peningkatan kekuatan udara maupun laut 

yang dilakukan oleh Amerika merupakan indikasi upaya untuk memberikan 

superioritas dalam melakukan proyeksi kekuatan di Asia Pasifik dalam 

memperkecil ruang dominasi kekuatan Beijing melalui tindakan Provokasinya. 

Selain itu pengadaan tersebut dapat mengacaukan tindakan hegemoni Beijing 

dalam mengintimidasi negara-negara aliansi Amerika di kawasan tersebut. 

Melalui dokumen laporan maritime strategy 2015 yang dikeluarkan oleh 

kementrian pertahanan Amerika Serikat telah menggelar operasi kapal laut yang 

memiliki kemampuan teknologi tinggi pada kawasan Asia Pasifik. Pengerahan 

kapal tersebut termasuk kedalam tindakan penempatan kapal induk USS George 

Washington dan Ronald Reagan yang lebih baru.258 Upaya lain yang telah 

dilakukan oleh kementerian pertahanan Amerika Serikat adalah dengan mengirim 

kapal amfibi dengan kemampuan terbaru yakni, operasi pengamatan udara.259 

Pengerahan kekuatan angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah 

upaya yang dapat memberikan target untuk memperkuat postur pertahanannya di 

wilayah perairan maritime Asia-Pasifik , dimana saat ini Tiongkok merupakan 

anktor yang berusaha menggeser kekuatan hegemoni Amerika.  

Selain itu kementerian pertahanan Amerika Serikat juga meningkatkan 

kemampuan kapal lautnya dengan menggabungkan beberapa aset pesawat tempur 

F-22, dan mengerahkan persenjataan pengebom B-2 dan B-52 yang strategis pada 
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bagian pesawat untuk kebutuhan pasukan khusus dan satuan marinir.260 Beberapa 

tindakan diatas merupakan upaya Amerika dalam memperluas pengaruh militernya 

di kawasan Asia Pasifik. Dengan banyaknya rotasi kekuatan laut tersebut juga akan 

mempertahankan eksitensi Amerika sebagai kekuatan hegemon yang memiliki 

supeoritas terhadap kekuatan lautnya. 

Amerika Serikat juga mempertahankan 368.000 personil militer dikawasan 

Asia Pasifik, dimana sekitar 97.000 perseonil militer tersebut ditempatkan dibagian 

barat Pasifik.261 Untuk lima tahun kedepan angkatan laut Amerika akan 

meningkatkan jumlah kapal yang akan ditugaskan diluar wilayah teritori Amerika 

dikawasan Asia Pasifik. 262 Hal tersebut guna untuk meningkatkan serta 

mempertahankan kehadiran kekuatan hegmoni militer Amerika secara terus 

menurus di kawasan Asia Pasifik. 

Terlebih lagi Amerika Serikat juga mempertahanakan kehadiran personil 

militernya di Jepang sebanyak 50.000 personil, termasuk armada angkatan laut 

Amerika Serikat yang ketujuh dan satu-satunya gugus penyerang di dunia yaitu 

ekspedisi laut korps marinir dan aset-aset angkatan udaranya.263 Selain itu Amerika 

juga mengerahkan dua tambahan kapal pemburu aageis di Jepang.264 Upaya yang 

telah dilakukan oleh Amerika merupakan suatu gambaran yang dapat memberikan 

dampak untuk mempermudah dalam mempertahanakan posisi superioritas nya pada 
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kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi tindakan provokasi Tiongkok secara 

langsung.  

Untuk mendukung proyeksi kekuatan, kementerian pertahanan juga 

menerapkan strategi yang memungkinkan Ameria Serikat untuk memberikan 

respon tindakan yang cepat terhadap tantangan maritim di perairan Asia Tenggara. 

Amerika telah mengerahkan rotasi kapal tempur  Littoral Combat Ships (LCS) di 

Singapore. 265 Pengerahan kapal tersebut akan memberikan kemudahan akses 

terhadap angkatan laut Amerika Serikat agar lebih fleksible dalam memberikan 

tanggapan terhadap permasalahan tatangan maritim pada kawasan ini. Pada awal 

tahun 2013 untuk pertama kalinya angkatan laut Amerika Serikat mengerahkan 

Litte Littoral Combat Ships (LCS) ke Singapore.266 Kementerian pertahanan juga 

akan merencanakan penambahan pengiriman 4 kapal Littoral Combat Ships (LCS) 

ke Singapura.267 Pengerahan kapal LCS akan memberikan akses kehadiran militer 

Amerika di laut asia tenggara secara terus menerus. Selain itu akan 

mempertahankan superioritasnya atas perairan Asia Tenggara. 

5.1.2 Penguatan Fasilitas Pertahanan Militer Amerika Serikat di Guam 

Tahun 2015 

Amerika Serikat berupaya untuk meningkatkan jumlah biaya investasi 

peningkatan pertahanan untuk melindungi fasilitas pertahanan yang ada di 

Guam.268 Dalam hal ini maka kementerian pertahanan Amerika Serikat melakukan 
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pendekatan terhadap congress untuk tidak melakukan pemotongan anggaran 

pertahanan dalam rangka memprioritaskan penguatan fasilitas yang ada di Guam.269 

Pada kesempatan tersebut Amerika mencoba memperkuat posisi kekuatannya di 

Asia Pasifik dengan cara mempertahankan  dan memperkuat segala fasilitas yang 

ada di Guam dalam menghadapi ancaman moderinasasi jangkauan misil Tiongkok. 

Akan tetapi berdasarkan laopran kongres pada tahun 2015 upaya investasi tersebut 

cukup rumit karena sangat membutuhkan biaya yang besar.270 

Amerika Serikat juga merencanakan untuk pembaruan kemampuan 

pertahanan misilnya, dimana investasi pembiayaan tersebut bermaksut untuk 

menghasilkan generasi perthanan misil yang baru.271 Seperti yang telah disarankan 

oleh kongres untuk memperbarui dan meningkatkan kemampuan pertahanan misil 

yang sudah ada, seperti terminal high altitude area (THAAD) dan PAC-3 yang 

sudah terpasang di Guam.272 Dengan memperbarui sistem pertahanan misil yang 

telah ada maka tindakan tersebut dapat menjadi tindakan yang efektif apabila terjadi 

suatu serangan misil menuju ke Guam. Tindakan tersebut merupakan langkah yang 

tepat dan lebih efisien dalam menghadapi misl Tiongkok yang dapat memberikan 

dampak terhadap pukulan telak kekuatan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik.  

Dalam upaya mempertahankan posisi hegemoni pada Kawasan Asia Pasifik, 

Amerika juga memperthankan kekuatan offensivenya agar dapat mengimbangi 

kekuatan offensive Tiongkok berupa jangkauan misilnya. Dalam rangka 
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BAB V 

STRATEGI BALANCING AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON 

TIONGKOK  DI ASIA PASIFIK 

 

Pada studi kasus yang penulis angkat, kondisi yang terjadi pada kawasan Asia 

Pasifik merupakan bipolar yang ditandai dengan hanya ada dua great power yang 

terlibat dalam kompetisi atau hanya terdapat dua negara yang lebih unggul dalam 

segi kekuatan militer. Menurut teori offensive realist yang digagas oleh 

Mearsheimer, polaritas dibagi menjadi bipolar dan multipolar.229 Pada kondisi 

bipolar maka akan mempengaruhi great power untuk menggunakan balancing 

terhadap rivalnya yang mengancam karena tidak ada nya negara lain yang juga 

merupakan great power yang kuat untuk dijadikan buck catcher.230 Sedangkan pada 

kondisi multipolar maka great power akan cenderung untuk menggunakan war atau 

buck passing terhadap potensial hegemon.231  

Pada studi kasus yang penulis angkat, kondisi yang terjadi pada kawasan 

Asia Pasifik merupakan bipolar. Sehingga Amerika Serikat menggunakan strategi 

balancing dalam menghadapi tindakan provokasi Tiongkok. Strategi balancing 

adalah tindakan dimana great power melakukan perimbangan ketika muncul rival 

yang dapat mengancam posisi hegemoninya.232 Melalui balancing, great power 

secara langsung bertanggung jawab untuk menghadapi rivalnya yang berpotensi  

dapat membahayakan posisi hegemoninya dan tatanan dalam balance of power233 

Strategi balancing menjelasakan ada tiga proses tahapan cara yang di lakukan oleh 
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BAB VI 

            KESIMPULAN 

 

Teori offensive Realist merupakan teori yang berfokus terhadap great  power, 

dimana tindakan great power memiliki dampak yang sangat besar bagi politik 

internasional.336  Selain itu power dalam sistem internasional tidak bersifat status 

quo dalam jangka waktu yang lama. Kemunculan potensi kekuatan baru dalam 

politik internasional selalu memiliki tujuan untuk melakukan pergeseran kekuatan 

(power shift), selain tetap menjaga posisi dominasinya dalam tatanan balance of 

power, great power juga akan melawan setiap potensi kekuatan yang akan 

muncul.337  

Teori offensive realist yang dituliskan oleh Mearsheimer menjelaskan 

bahwasanya terdapat tiga alasan mengapa Great Power memiliki kecenderungan 

berperilaku seperti yang telah dijelaskan diatas.338 Alasan pertama, bahwa tidak 

adanya otoritas sentral di atas negara yang dapat melindungi sebuah negara atas 

negara lain.339 Kedua, fakta bahwa setiap negara selalu memiliki keuatan militer 

yang bersifat offensive. Ketiga, masing-masing negara tidak dapat percaya dengan 

mudah dengan insentitas dari negara-negara lain.340 Oleh karena itu, cara yang 

paling tepat untuk bertahan dari kondisi internasional dan cara yang dapat 
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