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ABSTRAK 

Strategi Tiongkok dalam Mempertahankan Hydro – Hegemony di 

Sungai Brahmaputra pada tahun 2014 – 2017 

Segala bentuk kehidupan di muka bumi ini tidak dapat 

dilepaskan dari pentingnya peran air. Penggunaan air dalam kehidupan 

mempengaruhi semua aspek yang ada, mulai dari sosial, ekonomi, 

hingga politis. Begitu pentingnya air dalam kehidupan manusia, tidak 

pernah ada satu pun peradaban manusia di sepanjang sejarah yang 

terlepas dari peran air, justru manusia membangun peradabannya 

sedekat mungkin dengan air. Salah satu contohnya adalah Tiongkok. 

Tiongkok sendiri merupakan negara yang memiliki status hydro-

hegemony di beberapa sungai internasional, termasuk sungai 

Brahmaputra. Walaupun Tiongkok dihadapkan pada permasalahan 

kekurangan air dan menurunnya kualitas air, hal tersebut tidak membuat 

Tiongkok semata – mata kehilangan status hegemony yang dimilikinya. 

Dalam mempertahankan status Hydro – hegemony nya, 

Tiongkok menggunakan beberapa source of power, strategi, dan juga 

mekanisme untuk menghindari konflik langsung dengan India dan 

Bangladesh yang merupakan negara riparian (negara yang dialiri sungai) 

di sungai Brahmaputra ini. 

Kata Kunci: Hydro – hegemony, Tiongkok, Transboundary Rivers 
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ABSTRACT 

China's strategy in Maintaining a Hydro-hegemony on the 

Brahmaputra River in 2014 – 2017 

All life forms on this earth cannot be separated from the 

importance of the role of water. The use of water in life affects all 

aspects, from social, economic, to political. Once the importance of 

water in human life, there has never been a single human civilization in 

history apart from the role of water, but humans built their civilization 

as close as possible to water. One example is China. 

China itself is a country that has a hydro-hegemony status on 

several international rivers, including the Brahmaputra river. Even 

though China is faced with the problem of water shortages and declining 

water quality, this does not make China merely lose the status of its 

hegemony. 

In maintaining its Hydro-hegemony status, China uses several 

sources of power, strategies, and mechanisms to avoid direct conflict 

with India and Bangladesh which is a riparian country (river-flowed 

country) on the Brahmaputra river. 

Keywords: Hydro – hegemony, China, Transboundary Rivers  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Segala bentuk kehidupan di muka bumi ini tidak dapat dilepaskan 

dari pentingnya peran air. Penggunaan air dalam kehidupan 

mempengaruhi semua aspek yang ada, mulai dari sosial, ekonomi, 

hingga politis. Begitu pentingnya air dalam kehidupan manusia, tidak 

pernah ada satu pun peradaban manusia di sepanjang sejarah yang 

terlepas dari peran air, justru manusia membangun peradabannya 

sedekat mungkin dengan air. Salah satu contohnya adalah Tiongkok.  

Sejarah Tiongkok dapat dikatakan bermula pada daerah aliran 

sungai Kuning atau sungai Huanghe. Daerah disekitar perairan ini 

dikatakan sebagai salah satu lahan agrikultur terbaik di dunia, inilah 

yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan 

peradaban di Tiongkok1; bahkan keseluruhan dari wilayah timur 

Tiongkok dianggap sangat sempurna untuk kegiatan agrikultur2. 

Berkaca pada fakta – fakta tersebut, dapat dengan mudah disimpulkan 

bahwa Tiongkok, dengan keadaan dan keunggulan geografisnya 

                                                 
1 History of China, China dynasties. Discover the 5,000 Years History of China. 

(2017). China Highlights. Retrieved 7 March 2018, dapat diakses pada 

https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/china-history.htm   
2 Hays, J. (2013). LAND AND GEOGRAPHY OF CHINA | Facts and Details. 

Factsanddetails.com. Retrieved 7 March 2018, dapat diakses pada 

http://factsanddetails.com/china/cat10/sub64/item400.html  

https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/china-history.htm
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tersebut mampu mengembangkan diri hingga menjadi negara terpadat 

di dunia3. Tiongkok dapat dikatakan memiliki segala rupa kontur 

geografis, mulai dari pegunungan, hutan hujan, dataran rendah, hingga 

pantai4. Sekitar 1.4 miliar manusia menempati keseluruhan wilayah 

Tiongkok hingga saat ini, dimana hal tersebut dapat diartikan sebagai 

adanya sumberdaya yang mencukupi yang dapat dimanfaatkan oleh 

Tiongkok5. 

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, air merupakan 

salah satu faktor penting dalam perkembangan Tiongkok sebagai 

negara, dari masa lampau hingga sekarang. Sima Qian, salah seorang 

sejarawan dari masa kekaisaran Han (sekitar tahun 206 SM – 220 

Masehi) menyebutkan dalam salah satu tulisannya yang berjudul River 

Canal Book of Historical Records menyebutkan bahwa air dapat 

menjadi hal yang baik maupun buruk, namun bagaimanapun, air 

tetaplah menjadi faktor utama dalam ekonomi dan politik kekaisaran 

pada masa tersebut6. Pada tahun 2010, pemerintah Tiongkok juga 

mengeluarkan pernyatan resmi yang menyebutkan bahwa “… water is 

                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 Ibid 
6 China's water resources management challenge: The 'three red lines'. (2015) (Hlm. 

7). Stockholm. 
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the source of life; the key element for production and the basis of 

ecology.7”  

Tiongkok memang, seperti yang penulis telah sebutkan sebelumnya, 

dianugerahi dengan keunggulan geografis; salah satunya dari segi air. 

Tiongkok merupakan negara ke enam di dunia sebagai negara yang 

memiliki jumlah volume air terbanyak, namun, jumlah air yang tersedia 

per kapitanya hanya sekitar 2,100 meter kubik8. Sebagai perbandingan, 

negara dikategorikan sebagai negara dengan kekurangan air bila jumlah 

air yang tersedia per kapitanya hanya sebesar 1,000 meter kubik9. Dari 

sekian banyak air yang tersedia di Tiongkok, sekitar 65% nya 

dikonsumsi untuk kepentingan irigasi, yang mana kemudian digunakan 

untuk pengairan bahan pangan untuk seluruh penduduk Tiongkok. 

Konsumsi air untuk irigasi ini sebagian besar diambil dari sungai 

Yangtze, sebesar 80% dari keseluruhan konsumsi, namun angka tersebut 

hanya dapat mengairi 36% dari kebutuhan pangan masyarakat 

Tiongkok10. Penulis telah menyebutkan sebelunya bahwa wilayah timur 

Tiongkok dianggap sebagai tanah yang sempurna untuk keperluan 

cocok tanam. Namun, faktanya, hanya sekitar 20% air dari keseluruhan 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 White, C. (2012). Understanding water scarcity: Definitions and measurements. 

[online] Global Water Forum. Dapat diakses pada: 

http://www.globalwaterforum.org/2012/05/07/understanding-water-scarcity-

definitions-and-measurements/ 
10 China's water resources management challenge: The 'three red lines'(2015). 

Op.Cit. Hlm 8 

http://www.globalwaterforum.org/2012/05/07/understanding-water-scarcity-definitions-and-measurements/
http://www.globalwaterforum.org/2012/05/07/understanding-water-scarcity-definitions-and-measurements/
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air yang tersedia di Tiongkok dapat dioperasionalisasikan untuk irigasi 

pada wilayah ini11. 

Keunggulan geografis yang dimiliki Tiongkok tersebut secara 

langsung membuat Tiongkok memiliki status negara yang Hydro – 

hegemon. Menurut Zeitoun dan Warner dalam tulisannya mengenai 

Hydro – Hegemony, dijelaskan bahwa sebuah negara yang mendapat 

status tersebut adalah negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas 

dalam pendayagunaan sumber daya air lintas batas sehingga negara 

tersebut dapat memaksimalkan penggunaan air tersebut tanpa adanya 

perlawanan berarti dari negara lain yang dialiri oleh sumber air yang 

sama.12  Namun, dengan hanya memiliki sumber air saja tidak secara 

langsung memberikan status hegemon kepada suatu negara, tidak juga 

berarti status tersebut bersifat permanen dan tidak dapat berubah. Faktor 

lain yang menurut penulis perlu disebutkan adalah mengenai 

penggunaan air Tiongkok dimana ketersediaan air mereka berada 

dibawah penggunaan airnya. Beberapa studi menyebutkan bahwa 

beberapa sungai di Tiongkok mengalami penurunan produksi air hingga 

17%13. Jika di rata – rata, penurunan produksi air yang terjadi di seluruh 

                                                 
11 Ibid. 
12 Zeitoun, M., Warner, J., (2006) Hydro-hegemony – a framework for analysis of 

trans-boundary Water conflicts. London: International Water Association. Hlm. 436 
13 Ibid. 
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wilayah Tiongkok setiap tahunnya dapat melebihi 50 miliar meter 

kubik14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak Tiongkok membuka diri kepada dunia internasional pada 

sekitar tahun 1980, Tiongkok tercatat telah berusaha 

mengimplementasikan beberapa tindakan alokasi, konservasi, dan 

pengelolaan sumber daya airnya15. Namun, faktanya, pertumbuhan 

populasi Tiongkok yang meroket, diikuti dengan industrialisasi dan 

urbanisasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan airnya. 

Dengan bertumbuhnya populasi, industrialisasi, dan urbanisasi 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 

Grafik 1: Penggunaan air Tiongkok 

Sumber: China's water resources management challenge: The 'three red lines'. 

(2015) (Hlm. 8). Stockholm. 
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menyebabkan Tiongkok lebih banyak menghasilkan pencemaran air jika 

dibandingkan dengan upayanya untuk mengkonservasi airnya.  

Penulis berpendapat bahwa keadaan seperti ini akan menyebabkan 

Tiongkok mengalami kesulitan untuk berkembang lebih jauh, 

dikarenakan pertumbuhan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan perekonomian negara dijalankan 

oleh penduduk negara tersebut, dan penduduk membutuhkan akses 

terhadap air dan bahan pangan (yang mana juga membutuhkan air).  

Demikian pula, menurut penulis Tiongkok terancam kehilangan 

statusnya sebagai negara yang hegemon dalam konteks air dalam 

lingkup wilayah regionalnya. Dengan fakta – fakta diatas penulis 

kembali berpendapat bahwa permasalahan air di Tiongkok juga 

sebagian besar dikarenakan oleh pertumbuhan negaranya, dimana 

semakin besar industri dan semakin banyak penduduknya, maka air 

yang harus dikonsumsi juga semakin besar. Hal ini kemudian 

dihadapkan dengan fakta bahwa Tiongkok memiliki sistem pengelolaan 

air yang tidak dapat dikatakan bagus, permasalahan ini akan penulis 

bahas lebih lanjut pada Bab IV penelitian ini. 

Kembali berbicara mengenai keadaan geografis, jika melihat lebih 

lanjut kepada kontur geografis Tiongkok, ke bagian selatan Tiongkok 

berbatasan langsung dengan tiga negara: Vietnam, Laos, dan Myanmar; 

dimana perbatasan negara antara Tiongkok dengan ketiga negara ini 
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merupakan hutan hujan lebat16. Begitu pula dengan kawasan utara 

Tiongkok yang dihadapkan dengan gurun Gobi di Mongolia. Begitu 

pula pada barat-daya Tiongkok dimana mereka berbatasan langsung 

dengan Nepal dan India.  Secara keseluruhan, Tiongkok sendiri 

memiliki 19 sungai internasional, atau sungai yang baik berawal dari 

maupun mengalir ke Tiongkok dari atau menuju negara lain.17 Sungai – 

sungai tersebut adalah: di Timur Laut Tiongkok, ada sungai sungai 

Heilong (atau sungai Amur), sungai Yalu, sungai Suifun, dan sungai 

Tumen; di Barat Laut Tiongkok, ada sungai Aral, sungai Har Us Nur, 

sungai Ili, sungai Irtysh (atau sungai Ob), sungai Po Lun To, dan sungai 

Tarim; di Barat Daya Tiongkok, terdapat sungai Beilun, sungai Gangga, 

sungai Megna, sungai Indus, sungai Irrawadi, sungai Lancang (yang 

juga mengaliri sungai Mekong), sungai Nu (yang mengaliri sungai 

Salween di Myanmar dan Thailand), dan sungai Yarlung Tsangpo (yang 

mengaliri sungai Brahmaputra di India dan Bangladesh).18 

Pada tahun 2001, Tiongkok memulai sebuah proyek yang bertajuk 

Water Diversion Project, yang bertujuan untuk pembangunan 

hydropower dan pengalihan aliran air dari kawasan selatan Tiongkok 

menuju utara dimana angka ketersediaan air berada dibawah 

                                                 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
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kebutuhannya19. China’s water diversion project ini merupakan salah 

satu rencana pembangunan infrastruktur termahal di dunia.20 Tiongkok 

seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya memiliki banyak sungai 

di daerah selatannya, dimana 4/5 dari keseluruhan air yang tersedia di 

Tiongkok berada di wilayah selatan.21 Namun, berbeda dengan wilayah 

utara Tiongkok dimana sebelas provinsi di Tiongkok utara hanya 

memiliki 1,000 m3 air per kapitanya, atau berada dibawah garis 

kemiskinan air atau water poverty line.22  

Proyek ini ditujukan untuk beberapa sungai yang berada di dalam 

wilayah negara Tiongkok antara lain sungai Yangtze, sungai Kuning 

(Huanghe), sungai Huaihe dan sungai Haihe; begitu pula dengan 

beberapa sungai – sungai yang melewati batas negara seperti yang sudah 

penulis sebutkan sebelumnya seperti sungai Lancang (yang juga 

mengaliri sungai Mekong), sungai Nu (yang mengaliri sungai Salween 

di Myanmar dan Thailand), dan sungai Yarlung Tsangpo (yang 

mengaliri sungai Brahmaputra di India dan Bangladesh).23 Pada tahun 

1952, Mao Zedong mengatakan “the south has plenty of water, the north 

                                                 
19 Wain, A. (2017). China’s Water Diversion Is Not Responsible for Brahmaputra 

River Turning Black. https://www.outlookindia.com/. Retrieved 7 March 2018, from 

https://www.outlookindia.com/website/story/chinas-water-diversion-is-not-

responsible-for-brahmaputra-river-turning-black/305449  
20 The Economist. (2018). China has built the world’s largest water-diversion 

project. [online] Available at: https://www.economist.com/china/2018/04/05/china-

has-built-the-worlds-largest-water-diversion-project [Accessed 15 Jun. 2018]. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Wain, A (2017), Op. Cit. 

https://www.outlookindia.com/website/story/chinas-water-diversion-is-not-responsible-for-brahmaputra-river-turning-black/305449
https://www.outlookindia.com/website/story/chinas-water-diversion-is-not-responsible-for-brahmaputra-river-turning-black/305449
https://www.economist.com/china/2018/04/05/china-has-built-the-worlds-largest-water-diversion-project
https://www.economist.com/china/2018/04/05/china-has-built-the-worlds-largest-water-diversion-project
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much less. If possible, the north should borrow a little.”24
 Mengacu pada 

pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kekurangan air ini sejak 

lama menjadi perhatian Tiongkok. Keseluruhan proyek ini, pada saat 

nanti diselesaikan, diperkirakan akan dapat mengalirkan sekitar 45 

miliar kubik air per meter dari selatan ke utara, atau sekitar 7% dari 

keseluruhan konsumsi air Tiongkok.25 

Perlu diketahui, bahwasannya Tiongkok sendiri merupakan negara 

yang memiliki status hydro-hegemony di beberapa sungai internasional, 

termasuk sungai Brahmaputra.26 Walaupun Tiongkok dihadapkan pada 

permasalahan kekurangan air dan menurunnya kualitas air, hal tersebut 

tidak membuat Tiongkok semata – mata kehilangan status hegemony 

yang dimilikinya. Tiongkok memiliki 10 sungai besar yang mengaliri 11 

negara lainnya, dan tidak ada sama sekali sungai internasional yang 

mengalir masuk ke Tiongkok27. Fakta ini sendiri telah membuat 

Tiongkok menjadi negara hulu bagi seluruh negara tetangganya. Selain 

itu, Tibet, yang merupakan water tower of Asia, merupakan wilayah 

Tiongkok, dan 46% dari seluruh manusia di bumi bergantung pada air 

dari sungai – sungai yang berawal dari dataran tinggi ini28. Sungai 

                                                 
24 The Economist (2018), Op. Cit 
25 Global Security. (2018). Indo-China War of 1962. [online] Available at: 

https://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-prc_1962.htm [Accessed 15 

Jun. 2018]. 
26 Vifindia.org. (2011). China as Hydro- Hegemon: The Onset of Water Wars. 

[online] Available at: https://www.vifindia.org/print/795 [Accessed 29 Jul. 2018]. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Mekong, yang merupakan sumber kehidupan sebagian besar Asia 

Tenggara juga ‘dikendalikan’ oleh Tiongkok29. Dikarenakan fakta – 

fakta tersebut saja, secara natural, Tiongkok merupakan negara yang 

berstatus hydro – hegemony di seluruh Asia30.  

Saat memutuskan untuk melakukan tindakan pengambil-alihan 

wilayah otonomi Tibet, Tiongkok kerap kali juga menyangkut-pautkan 

tindakan tersebut dengan kepentingan pengelolaan air.31 Dengan 

mengambil kendali atas the water tower of Asia, Tiongkok sama saja 

dengan memiliki kendali akan sebagian besar air di seluruh Asia. 

Sebelum dicanangkannya water diversion project, pada tahun 2002 

salah seorang insinyur perairan Tiongkok, Li Ling, mengatakan bahwa 

‘Tibet water will save China’32. Pernyataan ini, kemudian memunculkan 

rencana dibangunnya kanal Shoumatan yang menjadi cikal bakal water 

diversion project Tiongkok. Pada tahun 2006, ketika presiden Tiongkok 

pada masa itu, Hu Jintao, mengunjungi India, beliau secara terbuka 

menyatakan bahwa rencana untuk mengalihkan aliran sungai 

Brahmaputra merupakan isu belaka33. Namun, penulis beranggapan 

bahwa hal tersebut hanya diucapkan untuk menurunkan kekhawatiran 

pihak India secara sementara, dikarenakan pada tahun 2014, walaupun 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Global Security (2018). Op.Cit 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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tidak secara terang – terangan mengatasnamakan water diversion 

project, Tiongkok memulai kembali pembangunan – pembangunan 

bendungan di daerah aliran sungai Brahmaputra. 

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada 

upaya Tiongkok mempertahankan status Hydro – hegemony nya melalui 

program Water Diversion Project khususnya pada pemanfaatan sungai 

Brahmaputra di Tibet. Pada kasus ini, Tibet memainkan peran penting 

terhadap keamanan Tiongkok. Dalam sejarahnya, Tibet merupakan 

wilayah sendiri sebelum sekitar 300 tahun yang lalu menjadi bagian dari 

Tiongkok34. Hanya sekitar 0.2 persen dari keseluruhan rakyat Tiongkok 

asli yang hidup dan tinggal di kawasan ini35, terlebih lagi, secara etnis, 

penduduk Tibet tidak berasal dari leluhur yang sama dengan penduduk 

Tiongkok36. Disini penulis mengacu kembali kepada fakta – fakta yang 

telah penulis jabarkan sebelumnya mengenai keadaan air di Tiongkok.  

Hubungan antar dua negara nuklir Asia, Tiongkok dan India kembali 

dibumbui dengan adanya proyek Water Diversion Project ini yang mana 

salah satunya adalah pembangunan bendungan – bendungan 

hydropower di sungai Yarlung Tsangpo – Brahmaputra. Proyek ini 

menimbulkan kekhawatiran dari pihak India dimana salah seorang 

                                                 
34 Tibet's history | Free Tibet. (2013). Freetibet.org. Retrieved 7 March 2018, from 

https://freetibet.org/about/history  
35 Ibid 
36 Ibid 

https://freetibet.org/about/history
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strategic thinkers India Brahma Chellaney mengatakan bahwa visi 

Tiongkok untuk memanfaatkan sungai Brahmaputra akan menimbulkan 

ancaman yang sangat berbahaya bagi India37. Selain itu, pemerintah 

India sendiri yang diwakilkan oleh menteri cabinet untuk sumber daya 

air dalam pemerintahan serikat India, Uma Bharti, telah mendesak 

Tiongkok untuk memastikan bahwa kepentingan dari negara hilir tidak 

akan dirugikan dengan adanya kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai 

dan pemanfaatan di daerah hulu, yang pada kasus ini adalah Tiongkok38. 

Sungai internasional ini bersumber dari pegunungan Kailash di Tibet, 

dimana salju dan gletser menjadi penyumbang air terbanyak, yang 

kemudian mengaliri total 2,880 km sungai Brahmaputra; dimana 1,625 

km nya berada di wilayah Tibet di Tiongkok39.  

 

 

 

 

                                                 
37 Ghosh, N. (2017). China cannot rob us of Brahmaputra. @businessline. Retrieved 

7 March 2018, from https://www.thehindubusinessline.com/opinion/china-cannot-

rob-us-of-brahmaputra/article9974000.ece  
38 Press Trust of India. (2015). India Expresses Concern Over China's Brahmaputra 

Hydropower Projects. [online]. Available at: https://www.ndtv.com/india-news/india-

conveys-concerns-to-china-over-brahmaputra-hydropower-projects-1207003 

[Accessed 11 Des. 2018] 
39 Ghosh, N. (2017). Op.Cit 

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/china-cannot-rob-us-of-brahmaputra/article9974000.ece
https://www.thehindubusinessline.com/opinion/china-cannot-rob-us-of-brahmaputra/article9974000.ece
https://www.ndtv.com/india-news/india-conveys-concerns-to-china-over-brahmaputra-hydropower-projects-1207003
https://www.ndtv.com/india-news/india-conveys-concerns-to-china-over-brahmaputra-hydropower-projects-1207003
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Sejarah hubungan antara Tiongkok dengan India, dua negara nuklir 

yang saling bertetangga ini tidak dapat dikatakan baik. Namun, pada 

kasus pemanfaatan air ini, Tiongkok justru seakan terlihat memperkeruh 

hubungannya dengan India demi mendapatkan akses terhadap air. 

Terlebih lagi, fakta bahwa empat dari keenam sungai terbesar di 

Tiongkok terletak di bagian Timur, membuat penulis beranggapan 

bahwa tindakan Tiongkok yang memutuskan untuk tetap memasukkan 

Sungai Brahmaputera dalam proyek water diversion project walaupun 

Sungai ini juga turut mengaliri dan menghidupi masyarakat India, dan 

hubungan kedua negara bahkan sebelum adanya perseteruan Sungai ini 

muncul tidak dapat dikatakan baik, merupakan sebuah fenomena yang 

menarik. Penulis menganggap bahwa dengan adanya ancaman 

kehilangan status Hydro – hegemony nya, Tiongkok seakan 

Gambar 1: Peta Sungai - Sungai Besar di Tiongkok 
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menghiraukan adanya potensi – potensi konflik yang dapat terjadi 

dengan tetap melakukan pemanfaatan sungai Brahmaputra melalui 

Water Diversion Project mereka. Hal inilah yang membuat penulis 

beranggapan bahwa apa saja strategi – strategi yang digunakan oleh 

Tiongkok dalam mempertahankan status Hydro – hegemony nya ini 

menarik untuk dilihat dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa strategi yang diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan 

Hydro – hegemony nya pada Sungai Brahmaputera pada tahun 2014-

2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa strategi yang 

diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan Hydro – hegemony nya 

pada Sungai Brahmaputera pada tahun 2014-2017 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat 

baik dalam segi akademis maupun segi praktis, antara lain:  

1. Segi Akademik  

a. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran 

dan pengembangan ilmu hubungan internasional 

khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.  
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b. Memberikan informasi bagi peneliti berikutnya 

yang ingin melakukan penelitian pada kasus yang 

sama  

c. Memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi 

penulis dan pembaca agar dapat apa strategi yang 

diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan 

Hydro – hegemony nya pada Sungai Brahmaputera  

pada tahun 2014-2017 

2. Segi Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

membangun pemikiran mengenai bagaimana sebuah negara melakukan 

penentuan strategi - strategi Hydro - hegemony beserta faktor – faktor 

pendorongnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis memerlukan 

beberapa studi terdahulu yang penulis gunakan untuk menjadi acuan 

penelitian penulis. Studi – studi terdahulu ini akan juga akan penulis 

gunakan sebagai alat bantu dalam melihat kasus dan 

mengoperasionalisasikan konsep, dan juga untuk memberikan batasan – 

batasan kepada penelitian ini. Tentu saja, studi terdahulu yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini juga akan memberikan pengertian kepada 

penulis maupun pembaca mengenai kasus pengelolaan air Tiongkok dan 

juga mengenai konsep Hydro - hegemony itu sendiri. Secara keseluruhan 

penulis menggunakan tiga studi terdahulu yang akan penulis jelaskan 

pada bagian selanjutnya, dan penulis juga akan menyediakan tabel 

sebagai alat untuk mempermudah pembaca dalam memahami studi 

terdahulu penulis. 

China, India, and War over Water (Jin H. Park) 

Studi terdahulu yang pertama yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil penelitian Jin H. Park yang mencoba mencari 

tahu hubungan antara status kekurangan sumberdaya air terhadap 

potensi timbulnya konflik dan peperangan antara Tiongkok dan India. 

Dalam tulisannya ini, Park berargumen bahwa air sendiri, jika dilihat 
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sebagai sebuah faktor tersendiri tidak akan membuat negara merujuk 

kepada tindakan – tindakan agresif dan ofensif.  

Namun, Park berargumen lebih lanjut jika adanya kekurangan 

sumberdaya air jika dipadukan dengan berbagai faktor lain, baik 

domestik maupun internasional dapat membuat sebuah negara 

melakukan tindakan – tindakan yang agresif, bahkan merujuk kepada 

penggunaan kekuatan militer40. Dalam penelitian ini, sama dengan 

penulis, Park berfokus pada hubungan antara Tiongkok dan India dalam 

kasus pemanfaatan sungai Brahmaputra, dimana beliau menyebutkan 

beberapa faktor seperti buruknya pemanfaatan dan pengelolaan air, 

berkurangnya air dan meningkatnya permintaan air di Tiongkok 

“memaksa” Tiongkok melakukan pemanfaatan sungai Brahmaputra. 

Tindakan ini dianggap dapat memicu konflik dalam skala besar antara 

kedua negara. 

Mengenai air sendiri, Park menyebutkan bahwa berkurangnya 

ketersediaan air menjadi ancaman seluruh negara di dunia. Lebih lanjut 

dalam penelitian ini Park menyebutkan bahwa “… the availability of an 

acceptable quantity and quality of water for health, livelihoods, 

ecosystems, and production, coupled with an acceptable amount of 

water-related risks to people, environment, and economies.41” Lebih 

                                                 
40 Park, J. (2016). China, India, and War over Water. Parameters, Hlm 54. 
41 Ibid. 
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lanjut lagi beliau berpendapat bila manusia, sepanjang sejarahnya dapat 

dan telah bertahan hidup di hadapan wabah penyakit, peperangan, dan 

bencana – bencana alam, manusia tidak akan pernah bias bertahan tanpa 

air42. Manusia tinggal di planet Bumi yang sebagian besarnya adalah air, 

namun faktanya hanya 2,5 % dari keseluruhan air tersebut yang dapat 

digunakan langsung43. Jumlah air yang sudah terbilang sedikit tersebut 

justru mengalami penurunan drastic seperti yang diutarakan Park: 

“Global per capita freshwater availability has unstoppably declined for more 

than a century, plummeting more than 60 percent since 1950 alone.44” 

Penurunan  ini sebagian besar merupakan akibat dari perilaku manusia sendiri.  

Dalam penelitian ini, Park menemukan adanya empat faktor yang 

dapat menyebabkan hubungan yang konfliktual antara Tiongkok dengan 

India dikarenakan kurangnya ketersediaan air. Faktor – faktor ini 

dianggap oleh Park sebagai hal yang sangat perlu untuk dilihat demi 

menjaga hubungan antar kedua negara. Walaupun justifikasi Tiongkok 

untuk mengalihkan aliran sungai Brahmaputra dengan pembangunan 

bendungan – bendungannya dapat dianggap benar dikarenakan 

Tiongkok sendiri membutuhkan air yang lebih banyak, perilaku ini 

sendiri tidak dapat menjamin keberhasilan Tiongkok. Keempat faktor 

tersebut antara lain: adanya peningkatan resiko kekurangan air bagi 

                                                 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Tiongkok, meningkatnya kegiatan industri dan pembangunan Tiongkok 

yang memerlukan air, adanya perseteruan antara Tiongkok dengan India 

sehubungan dengan perbatasan Arunachal Pradesh, dan ketidakstabilan 

ekonomi dan politik di Tiongkok.45 

Penelitian Jin H. Park ini membantu penulis, dan diharapkan pula 

membantu pembaca, untuk melihat hubungan antara Tiongkok dengan 

India mengenai faktor air. Park menyediakan pandangan – pandangan 

dimana negara menggunakan keadaan geografisnya untuk melindungi, 

serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Beberapa referensi dari 

penelitian Park ini juga penulis anggap mampu memberikan data – data 

penting yang dapat digunakan lebih lanjut oleh penulis dalam penelitian 

ini. 

Hydro – Hegemony in The Amu Darya Basin (Kai Wegerich) 

Penelitian karya Kai Wegerich dari universitas Wageningen ini 

berbicara mengenai pendistribusian air dan pergolakan status Hydro – 

hegemony di daerah aliran sungai (DAS) Amu Darya di kawasan Asia 

Tengah, antara Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan.46 Semenjak 

pecahnya Uni Soviet, sungai Amu Darya terpecah menjadi tiga bagian 

negara – negara yang baru merdeka pada saat itu: Turkmenistan dan 

                                                 
45 Ibid. Hlm 57-63 
46 Wegerich, K. (2008) Hydro-hegemony in the Amu Darya River Basin. 

Wageningen: Irrigation and Water Engineering Group, Wageningen University. 

Hlm. 71. 
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Uzbekistan di hilir sungai, serta Tajikistan yang berada pada hulu 

sungai. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, wilayah – wilayah yang 

sekarang menjadi ketiga negara tersebut difungsikan dengan fokus yang 

berbeda – beda, di wilayah hilir sungai (sekarang Turkmenistan dan 

Uzbekistan) dikembangkan menjadi pusat produksi tekstil dan katun, 

sedangkan wilayah hulu (sekarang merupakan Tajikistan) difokuskan 

untuk menjadi pusat produksi energi tenaga air, peningkatan dan 

penyimpanan konsumsi air, serta sumber pengairan bagi wilayah hilir, 

sedangkan dua negara lain, yaitu Afghanistan dan Kyrgystan hanya 

berperan sebagai “produsen” air yang mengaliri sungai tersebut.47 

Dikarenakan peraturan – peraturan yang tertulis dan berlaku pada 

masa pemerintahan Uni Soviet, sungai Amu Darya merupakan salah 

satu contoh kasus dimana negara yang memiliki status Hydro – hegemon 

justru merupakan negara yang berada di kawasan hilir, dalam kasus ini, 

Uzbekistan. Dikarenakan dahulu pada masa Soviet, produksi tekstil dan 

katun merupakan salah satu hal yang penting untuk membuat pakaian – 

pakaian penghangat pada musim dingin, wilayah hilir yang sekarang 

merupakan negara Uzbekistan diharuskan mendapatkan alokasi air 

terbanyak dari wilayah hulu. Peraturan tersebut kemudian terbawa pasca 

Soviet, menyebabkan Tajikistan sebagai negara hulu dirugikan 

                                                 
47 Ibid 
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dikarenakan adanya alokasi air yang harus terpenuhi untuk 

Uzbekistan.48  

Pasca runtuhnya Uni Soviet, pada bulan Februari tahun 1992, negara 

– negara Asia Tengah yang dialiri oleh sungai Amu Darya 

menandatangani perjanjian mengenai proses pengalokasian air yang 

sama dengan pada masa pemerintahan Uni Soviet, perjanjian tersebut 

disebut dengan The Almaty Agreement.49 Namun, pada beberapa dekade 

belakangan, status hegemon Uzbekistan mulai terancam dikarenakan 

meningkatnya konsumsi air, pembangunan bendungan – bendungan, 

dan perkembangan lahan pertanian di hulu sungai Amu Darya.50 

Dikarenakan pentingnya peran air pada kawasan ini, setiap aktor yang 

terlibat saling “berebut” air dalam berbagai cara. Uzbekistan kerap kali 

mengandalkan perjanjian yang telah tertulis untuk berusaha mengurangi 

penggunaan air negara – negara hulu, mengamankan alokasi airnya 

sendiri. Seperti yang penulis telah sebutkan sebelumnya, pada era Uni 

Soviet, peraturan menganai alokasi air dibuat berbeda di setiap lokasi 

dan wilayah untuk fungsi yang berbeda – beda, dan perjanjian 

pembagian air pada tahun 1992 kembali memperkuat perjanjian 

tersebut. 

                                                 
48 Ibid. Hlm 72 
49 Ibid 
50 Ibid 
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Namun, seiring berjalannya waktu, walaupun dengan adanya 

perjanjian tahun 1992, konflik air pada kawasan Asia Tengah ini seakan 

terus memanas. Dalam tulisannya, Wegerich mengatakan bahwa 

“nowhere in the world is the potential for conflict over the resources as 

strong as in Central Asia.”51 Pada tulisannya ini, beliau juga 

mengatakan bahwa, walaupun banyak yang mengutarakan bahwa, 

dikarenakan pemerintahan era Soviet dan perjanjian tahun 1992 

Uzbekistan merupakan negara yang hegemon di DAS Amu Darya, pada 

nyatanya, sebenarnya hingga sekarang belum pernah ada negara yang 

mampu disematkan sebagai negara dengan status Hydro – hegemon.52 

Paska berakhirnya era Soviet, setiap negara yang terlibat saling berebut 

pengaruh dan berada dekat di ambang konflik, dengan adanya tindakan 

baik pasif maupun aktif dalam mempergunakan air maupun mematikan 

tindakan negara lainnya dalam pengelolaan air dari sungai Amu Darya. 

Penelitian karya Wegerich ini penulis gunakan dalam proses 

pemahaman dan pengoperasionalisasian konsep Hydro – hegemony 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tulisan beliau juga 

memberikan penulis sudut pandang baru mengenai cara 

pengoperasionalisasian skala konflik yang berguna untuk melihat 

bagaimana negara – negara riparian sebuah sungai internasional 

                                                 
51 Ibid. Hlm 85 
52 Ibid. Hlm 86 
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mengambil langkah – langkah strategis untuk mendapatkan keuntungan 

terbesar bagi masing – masing pihak. 

Dibawah ini, penulis menyertakan tabel perbandingan studi 

terdahulu yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada 

pembaca untuk mengetahui studi – studi terdahulu yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini. 
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Tabel 1 

Studi Terdahulu pada Penelitian 

Sumber: Hasil olahan penulis 

  

No 

Judul penelitian, 

Nama Peneliti 

Persamaan Perbedaan 

1 China, India, and War 

Over Water. 

Peneliti: Jin H. Park 

 

Hubungan politis 

antara Tiongkok 

dengan India, 

khususnya 

mengenai 

sumber daya air. 

Tidak melihat 

hubungan kedua 

negara 

menggunakan 

teori Hydro - 

hegemony 

 

2 Hydro – hegemony in 

the Amu Darya Basin. 

Peneliti: Kai 

Wegerich 

Menggunakan 

konsep Hydro - 

hegemony untuk 

melihat 

hubungan antar 

negara mengenai 

sumber daya air. 

Studi kasus 

negara – negara 

Asia Tengah 
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2.2 Kerangka Konseptual 

Hydro – hegemony merupakan salah satu konsep yang berakar dari 

hydropolitics. Secara luas, Hydro – hegemony dapat diartikan sebagai 

bagaimana sebuah aktor negara pada daerah aliran sungai tertentu 

(khususnya sungai – sungai internasional yang melewati beberapa 

negara) memiliki keunggulan – keunggulan yang membuat aktor negara 

tersebut dapat menggunakan air lebih banyak daripada negara 

tetangganya tanpa harus mengekskalasi keadaan diantaranya. Seperti 

yang telah disebutkan, berawal dari hydropolitics konsep ini merupakan 

buah pikir pemikiran realis yang mengutamakan kepentingan pribadi 

diatas kepentingan bersama dalam hal pemanfaatan sumber daya air. 

Secara definitif, konsep ini juga datang dengan berbagai pengertian, 

yang pertama, dari pengemuka konsep ini sendiri, Mark Zeitoun dan 

Jeroen Warner yang mendefinisikan konsep ini sebagai berikut: 

 “... the hegemony at the River basin level, achieved through water 

control stategies, through an array of tactics enabled by the 

exploitation of power assymetrics within a leak international 

institutional context.”53  

Sedangkan definisi awal dari konsep ini dimulai oleh Anthony 

Turton, pemikir hydropolitics yang mengatakan bahwa sebuah 

                                                 
53 Zeitoun, M., Warner, J., (2006) Hydro-hegemony – a framework for analysis of 

trans-boundary Water conflicts. London: International Water Association. Hlm. 436 
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hegemoni dalam perpolitikan air dalam dunia internasional adalah “the 

authoritative allocation of values in society with respect to water.”54 

2.2.1. Konsep Hydro – hegemony 

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti apa saja strategi – strategi 

yang diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan Hydro – hegemony 

nya pada Sungai Brahmaputera. Penulis menggunakan konsep Hydro – 

hegemony hasil pemikiran Zeitoun dan Warner yang dipublikasikan oleh 

the London Water Research Group (LWRG).55 Walaupun konsep ini 

merupakan konsep yang tergolong luas, dikarenakan dalam 

pengimplementasian dan pengoperasionalisasiannya ada banyak sekali 

faktor – faktor yang perlu dilihat didalamnya, penulis memilih konsep 

ini dikarenakan penjelasan yang ditawarkan untuk melihat sebuah 

permasalahan khususnya dalam hal pemanfaatan sungai internasional 

seperti halnya dalam penelitian penulis.  

Konsep ini muncul untuk berusaha menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang kurang terjawab dalam konsep hydropolitics serta lebih 

menekankan pentingnya peran power suatu negara baik dalam 

pengambilan keputusannya untuk memanfaatkan air, maupun 

melindungi air yang telah dimilikinya.56 Penekanan peran power suatu 

negara ini juga kemudian dipadukan dengan penggunaan skala intensitas 

                                                 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid. Hlm 452 
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konflik, dimana sejatinya, menurut Zeitoun dan Warner, walaupun 

sebuah aktor memiliki power yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan negara tetangga lainnya, sebuah negara akan sebisa mungkin 

menghindari munculnya konflik langsung, dikarenakan sebuah konflik 

akan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak.57 Dalam upayanya 

menghindari konflik langsung tersebut, sebuah negara akan ‘mengolah’ 

powernya tersebut untuk mengatur ‘aturan permainan’ dalam perebutan 

penguasaan air yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Pada 

akhirnya, negara dengan power tertinggi tersebut dapat memutuskan 

apakah mereka akan mengambil jalan – jalan yang diplomatis dan 

bekerjasama, menggunakan cara – cara pasif-agresif yang berbentuk 

silent conflict, atau justru mengesampingkan itu semua dan bertindak 

secara dominatif dan semena – mena dalam pemanfaatan air dalam 

sungai internasional tersebut.58  

Dikarenakan hal tersebut persaingan untuk mendapatkan status 

Hydro – hegemony antara negara – negara di daerah aliran sungai 

internasional tertentu terjadi, dan masing – masing aktor akan saling 

mengembangkan power yang dimiliki sembari mengurangi kapabilitas 

negara saingannya. Konsep ini menawarkan pengklasifikasian cara – 

cara sebuah negara untuk mencapai status hegemon: koersif atau 

                                                 
57 Ibid. 
58 Ibid 
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negosiatif.59 Cara – cara koersif mengutamakan waktu dan biasanya 

dilakukan melalui upaya – upaya pengambil-alihan aset, pembangunan 

– pembangunan fasilitas baru, dan ancaman – ancaman terhadap negara 

lain; sedangkan cara – cara negosiatif dilakukan dengan langkah – 

langkah yang lebih lambat dan mengutamakan negosiasi dan diplomasi 

untuk saling ‘berbagi’ air dengan tetap memiliki keuntungan dan kendali 

atas air yang disengketakan.60 Namun, walaupun cara – cara negosiatif 

seakan menawarkan perdamaian dalam perebutan air, Zeitoun 

mengatakan bahwa ‘the absence of war does not necessarily the absence 

of conflict’, dimana walaupun negara bersaing menggunakan langkah 

langkah diplomasi sekalipun, masih terjadi persaingan yang harus 

dimenangkan, dengan cara penggunaan power yang sebelumnya telah 

penulis sebutkan.61 

Dari dua cara yang ditawarkan tersebut, terdapat beberapa strategi – 

strategi yang dapat dipilih dari masing masing jalan yang diambil yang 

dikategorisasikan menjadi tiga strategi besar dengan beberapa taktik 

didalamnya: Resources capture, containment, dan integration.62 Setelah 

sebuah negara memilih salah satu atau beberapa strategi utama ini, maka 

sebuah negara akan dapat dikategorisasikan melalui pemilihan beberapa 

mekanisme yang mereka ambil dari pemilihan strategi mereka. 

                                                 
59 Ibid. Hlm 453 
60 Ibid. Hlm 437 
61 Ibid 
62 Ibid. Hlm 443 
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Mekanisme – mekanisme tersebut adalah: coercive compliance-

producing mechanism, utilitarian compliance-producing mechanism, 

normative compliance-producing mechanism, dan hegemonic 

compliance-producing mechanism.63 

Setelah melalui itu semua, pada akhirnya dapat dilihat bentukan 

Hydro – hegemony yang tercipta dari sebuah negara. Zeitoun dan 

Warner mengklasifikasikan Hydro – hegemony menjadi tiga jenis, yaitu 

consolidated control, shared control, dan contested control dimana 

hegemony yang bersifat consolidated control merupakan yang paling 

mutlak.64 Dari keseluruhan proses ini, menurut Zeitoun, juga perlu 

dilihat bersamaan dengan penggunaan skala intensitas konflik untuk 

memahami dan memperkirakan langkah – langkah apa saja yang 

diambil suatu negara dalam tiap proses penentuan strategi – 

strateginya.65 

2.2.1.1 Power 

Dalam upayanya meraih status hegemony sebuah negara 

memerlukan power untuk mencapai serta melindungi status tersebut. 

Pada penjelasan konseptual Zeitoun dan Warner, power digolongkan 

                                                 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
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menjadi berbagai bentuk, antara lain geographical power, material 

power,  bargaining power, dan ideological power.66 

1. Geographical Power: Keunggulan – keunggulan yang 

dimiliki sebuah negara dikarekan letak dan bentukan 

geografisnya (seperti hulu dan hilir). Keadaan geografis 

yang menguntungkan dapat memberikan pengaruh paling 

besar dalam pengambilan keputusan sebuah negara, 

termasuk bagaimana mereka melakukan pengelolaan sumber 

daya air yang tersedia. 

2. Material Power: Bentukan power yang dapat dilihat dan 

diukur dengan angka seperti kapabilitas ekonomi (Economic 

capability), kekuatan militer (Military might), keunggulan 

teknologi (technological prowess), dukungan politik dan 

keuangan (international political and financial support). 

3. Bargaining Power: Kekuatan yang dimiliki sebuah negara 

dalam meja perundingan diplomatis, yang dapat digunakan 

dalam cara – cara negosiatif. Dapat dilihat dari berapa 

banyak sebuah negara tergabung dalam organisasi – 

organisasi regional maupun internasional mengenai air. 

4. Ideological Power: Kekuatan yang dimiliki sebuah negara 

untuk memenangkan hati masyarakat dari negara saingannya 

                                                 
66 Ibid. Hlm 442 
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dalam pemanfaatan sumber daya air untuk kemudian 

memberikan dukungan sekaligus justifikasi dalam 

tindakannya melalui propaganda berupa berita maupun 

pendidikan dan penyuluhan – penyuluhan. 

Tergantung pada power yang dimiliki sebuah negara yang bersaing 

untuk air pada sungai internasional, negara tersebut dapat menentukan 

arah dan bentuk persaingan dengan negara lainnya dan juga 

memudahkan pemilihan strategi – strategi yang akan diambil. 

2.2.1.2 Strategies 

Setelah mengetahui apa saja keunggulan power yang dimiliki suatu 

negara, negara – negara tersebut kemudian dapat menentukan langkah 

selanjutnya, yaitu pemilihan strategi. Seperti yang sebelumnya 

disebutkan oleh penulis, pada konsep ini terdapat tiga strategi besar yang 

kemudian dilihat bersamaan dengan penggunaan empat mekanisme. 

1. Resources capture: strategi yang mengalokasikan power 

negara untuk melakukan tindakan – tindakan yang berfokus 

pada perebutan dan pengamanan sumber daya air dalam 

skala besar untuk keuntungannya sendiri seperti 

pembangunan pintu air dan rumah air. 

2. Containment: strategi yang mengalokasikan power negara 

untuk tindakan koersif seperti pembangunan bendungan, dan 

melakukan pengerusakan kualitas air milik negara saingan. 
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3. Integration: menguramakan cara – cara diplomatis melalui 

perundingan tanpa memperluas konflik dan mendapatkan 

legitimasi tertulis secara hukum yang ditaati bersama. 

Zeitoun dan Warner kemudian menjelaskan bahwa, setelah 

menggunakan salah satu dari ketiga strategi tersebut, dalam upayanya 

untuk mendapatkan kepatuhan (compliance) dari negara riparian yang 

lain,  sebuah negara dapat memilih beberapa mekanisme berdasarkan 

strategi dan source of power yang dimilikinya. 67 

1. Coercive compliance-producing mechanism:  

Mekanisme ini merupakan golongan cara – cara yang 

agresif dan ekspansif, yang biasanya dilakukan 

menggunakan power besar untuk secara langsung 

mendapatkan kemenangan dari pihak lawan melalui 

tindakan – tindakan seperti pengambil-alihan wilayah (land 

annexation), dan pembangunan fasilitas pengelolaan air 

dalam skala besar (large-scale dams). Mekanisme ini 

seringkali menggunakan kombinasi antara strategi resources 

capture dan containment dimana sebuah negara akan 

menggunakan kekuatan militernya untuk menimbulkan 

adanya ancaman akan munculnya konflik langsung (threat of 

military actions), ancaman embargo perdagangan, 

                                                 
67 Ibid. Hlm 447 
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pemutusan hubungan diplomatis, juga tindakan mata – mata 

untuk mendapatkan air.  

2. Utilitarian compliance-producing mechanism: 

 Jika coersive compliance-producing mechanism 

merupakan stick, maka mekanisme ini merupakan carrot, 

dimana negara akan lebih mengutamakan reward-based 

policy untuk mencapai tujuannya. Mekanisme ini biasanya 

dilakukan oleh negara yang sudah hegemon dengan cara 

sedikit membagikan dan mengalokasikan air yang 

dimilikinya untuk tetap mengukuhkan statusnya sebagai 

negara hegemon. Cara – cara yang dapat dilakukan dalam 

strategi ini antara lain adalah incentives, diplomatic 

recognition, military aid, dan military alliance. Seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, mekanisme ini mengutamakan 

cara – cara yang tidak konfrontatif, mengurangi adanya 

kemungkinan perlawanan dari pihak lawan. 

3. Normative compliance-producing mechanism:  

Mekanisme ini mengutamakan jalur hukum dan 

perundingan untuk mendapatkan dukungan serta justifikasi 

dari tindakannya. Dengan adanya legitimasi tertulis 

mengenai tindakan sebuah negara dalam pemanfaatan air 

pada sungai internasional, maka sebuah negara akan dapat 
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lebih mudah mempertahankan statusnya tersebut di masa 

yang akan datang.  

4. Hegemonic compliance-producing mechanism: 

Mekanisme ini dapat dilakukan oleh negara yang 

memiliki seluruh bentuk power yang ada baik itu militer, 

ekonomi, geografi, dan politis. Negara yang memiliki hal 

tersebut akan dapat melakukan satu hal yang tidak dapat 

dimiliki oleh negara lain: sekuritisasi air yang diperebutkan. 

Melalu kombinasi power yang dimiliki, sebuah negara akan 

dapat memberikan justifikasi terhadap tindakannya sendiri, 

menggunakan kemampuan politisnya, mendapatkan 

dukungan publik, serta didukung oleh kemapanan militer 

dan ekonominya untuk melakukan pemanfaatan air dalam 

skala terbesar. 

Dalam hal tersebut, sebuah negara perlu memenangkan 

opini masyarakat internasional. Hal tersebut dapat dicapai 

melalui propaganda dengan memadukan popular believes 

dengan science-based knowledge. 

2.2.1.3 Outcomes 

Setelah menelaah power yang dimiliki sebuah negara, lalu 

menentukan strategi dan mekanisme yang digunakan, maka hasil akhir 

dari Hydro – hegemony sudah mulai dapat terlihat. Sekali lagi, Zeitoun 
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mengatakan bahwa perpaduan antara power dengan penggunaannya 

melalui strategi – strategi yang ada akan menimbulkan bentukan 

hegemony yang berbeda – beda pula.  

1. Consolidated control: 

Merupakan bentuk terbaik dari Hydro – hegemony, 

dimana status tersebut menjadi mutlak dimiliki suatu negara. 

Dalam bentukan ini, terdapat beberapa kriteria yang dapat 

dilihat, antara lain adanya perbagian air yang tidak merata 

pada negara – negara riparian, adanya konflik yang terjadi 

namun tidak secara langsung, dan biasanya didominasi oleh 

salah satu negara. Bentuk hegemony ini bersifat competitive 

dan stifled, serta memiliki baik positive dan negative 

leadership. 

2. Shared control: 

Bentukan Hydro – hegemony yang lebih mengarah pada 

kerja sama antar negara riparian.  Lebih bersifat kooperatif 

dan tanpa konflik, serta terdapat pembagian air yang merata 

diantara semua negara. Memiliki bentuk leadership yang 

positive dan total cooperation. 

3. Contested control: 

Merupakan bentuk hegemony yang paling buruk 

dikarenakan negara yang hegemon tersebut dianggap tidak 
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dapat mempertahankan statusnya tersebut, dikarenakan 

masih adanya konflik langsung. Bentuk ini memiliki sifat 

leadership yang negative dan cutthroat. 

2.2.1.4 Conflict Intensity 

Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, dalam melihat 

pergejolakan sebuah negara dalam menggapai atau mempertahankan 

status Hydro – hegemony, perlu dilihat juga konflik yang turut terjadi. 

Konflik dapat dengan mudah mempengaruhi strategi maupun power 

yang dipilih oleh sebuah negara, dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

hasil akhir Hydro – hegemony yang ingin dicapai. 

Menurut Frey dalam tulisan Zeitoun dan Warner, bagaimanapun 

juga, ketika sebuah negara berusaha untuk menggunakan kekuatan 

(power) yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya, maka secara tidak 

langsung negara tersebut memaksakan kehandaknya kepada negara lain, 

dan hal tersebut akan menimbulkan konflik.68 Dalam melihat skala 

konflik dalam perebutan status hegemon pada sebuah sungai 

internasional, dalam tulisannya, Zeitoun dan Warner menggunakan 

skala Water Event Intensity Scale (WEIS) milik Edward Azar.69 Skala 

WEIS ini dipilih karena memperlihatkan luasnya lingkup konflik yang 

dapat terjadi lengkap dengan tingkatan intensitas konflik yang terjadi. 

                                                 
68 Ibid. Hlm 440-441 
69 Ibid 
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Azar membagi konflik menjadi beberapa tingkatan mulai dari -7 

menjadi yang terendah dan 7 menjadi yang tertinggi; dimana semakin 

rendah tingkatannya maka semakin besar konflik yang terjadi. Sebagai 

contoh, ketika hubungan antar negara riparian berada pada skala 6 yaitu 

major strategi alliance maka hubungan tersebut akan memungkinkan 

penggunaan power dan strategi yang berbeda dengan jika hubungan 

antar negara riparian berada pada skala -4 yaitu political-military hostile 

actions.70  

 

  

                                                 
70 Ibid 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 3: Indikator Skala Intensitas Konflik   

Sumber: Yoffie & Larsson dalam Zeitoun and Warner.Halaman 441 



38 

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Tabel 2 

Tabel Operasionalisasi 

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

  

  

  

Source 

of  

Power  

  

  

  

  

1. Material 

Power 

a. military 

might, 

b. technological 

prowess, 

c. international 

political and 

financial 

support, 

d. economic 

power 

a. Military 

expenditure 

Tiongkok 

dalam Gross 

Domestic 

Product 

(GDP) per 

satu Miliar 

USD.  

b. Adanya 

keunggulan 

teknologi 

Tiongkok 

dalam 

pengelolaan 

sumber daya 

air di DAS 

Brahmaputra.  

c. Dukungan 

politik 

maupun 

ekonomi 

yang dimiliki 

Tiongkok.  

d. Kapabilitas 

ekonomi 

Tiongkok dan 

seberapa 

banyak 

alokasi untuk 

pengelolaan 

air.  
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2. Geographical 

Power 

Letak 

geografis 

negara 

riparian 

Adanya keunggulan 

dari posisi geografis 

Tiongkok jika 

dibandingkan dengan 

negara riparian yang 

lain. 

3. Bargaining 

Power 

State position 

in regional 

agreement 

Posisi Tiongkok dalam 

perjanjian – perjanjian 

antar negara – negara 

riparian lain (India) 

4. Ideational 

Power 

 

a. Knowledge 

structures 

b. Sanctioned 

discourse 

c. Imposition of 

narrative 

and storyline 

 

Pemanfaatan media 

yang digunakan untuk 

membentuk opini 

publik akan sumber 

daya air dan ancaman 

dari pihak lawan 

 

 

  

Strategies 

  

  

1. Coercive 

compliance 

producing 

mechanism 

 

a. Resource 

Capture 

(damming)  

b. Military 

force  

c. Threats 

d. Active 

Stalling 

e. Trade 

embargoes 

f. Diplomatic 

isolation 

a. Adanya large 

scale dam 

milik 

Tiongkok di 

DAS 

Brahmaputra 

b. Ada tidaknya 

penggunaan 

militer dalam 

pengelolaan 

sumber daya 

air Tiongkok  

c. Dilihat dari 

statement 

resmi yang 

dikeluarkan 

oleh 

Tiongkok 
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terhadap 

aktor lainnya.  

d. Penundaan 

perjanjian 

dan 

kerjasama 

serta 

investasi 

terhadap 

aktor lainnya.  

e. Peniadaan 

kerjasama 

secara 

ekonomi dari 

Tiongkok 

terhadap 

aktor lainnya.  

f. Peniadaan 

hubungan 

yang bersifat 

diplomatik 

dari 

Tiongkok 

terhadap 

aktor lain di 

DAS 

Brahmaputra 

2. Normative 

Compliance 

Producing 

Mechanism 

Treaties 

Ada tidaknya 

perjanjian – 

perjanjian 

dalam bentuk 

apapun antara 

Tiongkok 

dengan aktor 

lainnya pada 

DAS 

Brahmaputra. 
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3. Hegemonic 

compliance 

producing 

mechanism 

a. Securitization  

b. Knowledge  

Construction  

c. External 

factors 

(International 

Support)  

 

 

a. Dilihat dari 

berbagai 

official 

statement 

yang dirilis 

oleh 

Tiongkok 

bahwa aktor 

lainnya 

dalam DAS 

Brahmaputra 

mengancam 

keamanan 

negara 

b. Penggunaan 

media massa 

untuk 

membentuk 

opini publik 

supaya 

berlawanan 

dengan 

oposisi 

c. Apakah 

Tiongkok 

mendapatkan 

dukungan 

Internasional 

dalam 

pemanfaatan 

DAS 

Brahmaputra 
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4. Utilitarian 

compliance-

producing 

mechanism 

a. Incentives 

b. diplomatic 

recognition 

c. military aid 

d. military 

alliance 

a. Dilihat dari 

adanya 

bantuan 

ekonomi 

dari 

Tiongkok 

kepada 

negara 

riparian lain 

b. Ada atau 

tidaknya 

pengakuan 

diplomatis 

dari 

Tiongkok 

terhadap 

aktor 

riparian 

c. Ada atau 

tidaknya 

bantuan 

militer dari 

Tiongkok 

terhadap 

aktor 

riparian 

d. Ada atau 

tidaknya 

bentuk 

kerjasama 

militer 

antara 

Tiongkok 

dengan 

aktor lain 



43 

 

 

 

 

 

 

Conflict 

Intensity 

Conflict or 

Peace 

a. Positive 

Action 

(Agreement)  

b. Negative 

Action 

(Hostile)  

a. Dilihat dari ada 

tidaknya shared 

agreement 

antara Tiongkok 

dan aktor 

lainnya untuk 

DAS 

Brahmaputra  

b. Melihat dan 

mendefinisikan 

tindakan – 

tindakan koersif 

yang dilakukan 

Tiongkok 

terhadap aktor – 

aktor lain di 

DAS 

Brahmaputra 

Outcomes 
1. Consolidated 

control 

Competitive 

but stifled, 

positive and 

negative 

leadership 

Operasionalisasi 

dari variabel ini 

akan ditentukan 

dengan melihat 
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2. Shared 

control 

Total 

cooperation, 

positive 

leadership 

hasil dari strategi – 

strategi yang 

dijalankan oleh 

Tiongkok dalam 

mempertahankan 

hydro-hegemony 

nya. Akan dilihat 

juga bagaimana 

pengalokasian dan 

pemanfaatan 

sumber daya air 

lintas batas di DAS 

Brahmaputra 

 

3. Contested 

control 

competitive 

and cutthroat 

negative 

leadership 
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2.4 Alur Pemikiran 

  

Latar Belakang 
Berkembangnya perekonomian dan industri di Tiongkok, disertai dengan adanya 

ketimpangan dalam distribusi air menyebabkan Tiongkok mengambil kebijakan untuk 

melakukan pemanfaatan sungai Brahmaputera di kawasan yang memiliki sejarah sengketa 

wilayah di Tibet. 

Rumusan Masalah 

Apa strategi yang diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan Hydro – 

hegemony nya pada Sungai Brahmaputera pada tahun 2014-2017? 

 
Hydro - Hegemony 

Geographical Power 

Letak geografis negara - 

negara riparian 

Material Power 

a. military might, 

b. technological 

prowess, 

c. international 

political and 

financial support, 

d. economic power  

Bargaining Power 

State position in 

regional agreement 

Ideational Power 

a. Knowledge 

structures 

b. Sanctioned 

discourse 

c. Imposition of 

narrative and 

storyline 

 

China’s Power 

Melihat apa saja jenis – jenis power 

yang dimiliki oleh Tiongkok 

Other’s Power 

Melihat apa saja jenis – jenis power 

yang dimiliki oleh negara riparian 

lain 

Strategies 

 

Containment 

Resource Capture 

Integration 

 

Compliance-producing 

Mechanism 

Coercive  

Normative 

Utilitarian 

Hegemonic 

Outcome 

Consolidated 

Shared 

Contested  

Melihat Skala 

Intensitas Konflik 

(WEIS) 

Argumen Utama 

Power-power yang digunakan adalah geographical power, material power, dan 

ideational power. Strategi yang digunakan adalah containment. Mekanisme yang 

digunakan adalah coersive compliance-producing mechanism. Skala konflik 

cenderung tinggi. Outcomes yang dicapai adalah consolidated control. 
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2.5 Argumen Utama 

Jika melihat kembali kepada rumusan masalah dan kerangka 

pemikiran penulis, penulis berargumen bahwa dalam Hydro - hegemon 

Tiongkok pada sungai Brahmaputra di tahun 2014 – 2017, penulis 

berargumen Tiongkok menggunakan beberapa strategi dari 

pemanfaatan keunggulan power yang dimilikinya. Salah satu power 

yang digunakan adalah geographical power, material power, dan 

ideational power sehingga Tiongkok memberlakukan strategi 

containment, dengan menggunakan mekanisme coersive compliance-

producing mechanism. Dikarenakan pemilihan strateginya tersebut, 

skala konflik ditempatkan pada tingkatan yang cenderung tinggi, 

dimana nantinya hasil akhir dari bentuk hegemon Tiongkok adalah 

Consolidated control.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menggambarkan apa 

saja strategi – strategi yang diambil oleh Tiongkok dalam 

mempertahankan Hydro – hegemony nya pada Sungai Brahmaputera 

pada tahun 2014-2017 adalah deskriptif kualitatif. 

3.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis muat pada Bab I, 

maka penelitian ini fokus pada pembahasan tentang apa saja strategi – 

strategi yang diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan Hydro – 

hegemony nya pada Sungai Brahmaputera. Penulis membatasi 

penelitian ini dari tahun 2014 hingga 2017, karena jangka waktu tersebut 

merupakan jangka waktu dimana Tiongkok mulai melakukan 

pemanfaatan sungai Brahmaputra. .   

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menjelaskan 

penelitian tentang apa saja strategi – strategi yang diambil oleh 

Tiongkok dalam mempertahankan Hydro – hegemony nya pada Sungai 

Brahmaputera. Penulis membatasi penelitian ini dari tahun 2014 hingga 

2017 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mencari 
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informasi dari media internet dengan sumber kredibel sebagai sumber 

utama, informasi tersebut dapat berupa buku, jurnal, tulisan, foto, 

dokumen dan hal lainya yang berhubungan dengan studi kasus 

penelitian.  

Data yang telah terkumpul akan kemudian diolah oleh penulis 

dengan tinjauan – tinjauan pustaka yang ada.  Setelah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, penulis kemudian menggabungkan data – 

data dan informasi informasi tersebut yang kemudian akan dianalisa 

dengan sudut pandang penulis mengenai permasalahan yang dicoba 

untuk dijawab pada penelitian ini. 

3.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan dari peneletian ini dibagi menjadi 6 Bab yang teratur 

secara sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, gambaran umum, konsep Hydro-hegemony, dan penutup 

yang diturunkan dalam sub-bab yang ada. Ditujukan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. 

Bab I merupakan pendahuluan yang memiliki susunan berupa latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Bab ini membahas tentang dasar-dasar mengenai 

pembahasan dilakukannya penelitian ini.  Dengan maksud sebagai 

pengantar untuk pemahaman awal dalam pokok bahasan yang diangkat 

oleh penulis.  
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Bab II merupakan kerangka pemikiran yang memiliki susunan berupa 

studi terdahulu, kajian teoritik / teorisasi / kerangka konseptual, 

operasionalisasi konsep, dan argumen utama. Bab ini membahas tentang 

bagaimana pemahaman konsep dan teori yang di aplikasi atau 

digunakan Penulis untuk menganalisa sebuah studi kasus yang telah 

dipilih untuk menjadi kajian pembahasan, serta sebagai permulaan 

dengan mengaitkan aspek Hubungan Internasional dengan lebih 

mendalam terhadap penelitian.  

Bab III merupakan Metode Penelitian yang memiliki susunan berupa 

Jenis Penelitian, Lingkup Penelitian,  Teknik  Penelitian,  Analisa  Data  

Penelitian  dan  Sistematika  Penulisan. Bab ini membahas tentang 

metode-metode yang dipakai atau kemudian digunakan Penulis untuk 

menganalisa studi kasus yang telah dipilih.  Serta memiliki tujuan untuk 

mempermudah dan memperjelas cara dari pemberian informasi-

informasi terkait pokok bahasan dengan baik dan benar.  

Bab IV merupakan Gambaran Utama yang kemudian menggambarkan 

keadaan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan mengenai 

beberapa hal yang kemudian akan menunjang pembahasan terkait 

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.   
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Bab V merupakan Hasil Analisis dan Pembahasan yang akan 

menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditanyakan di 

rumusan masalah. Analisis dan pembahasan merupakan hasil dari 

implementasi pengumpulan dan pengolahan serta analisis data yang di 

peroleh sebelumnya. Selain itu dalam memperoleh jawaban juga 

digunakan teori dan konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara 

pernyataan-pernyataan yang diungkapkan.  

Bab VI merupakan Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan akhir 

dari penelitian yang merupakan pernyataan antara kesesuaian hasil dan 

pembahasasn dengan argumen utama yang disampaikan oleh penulis 

pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, disertakan pula saran terkait 

dengan penelitian selanjutnya yang dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai rujukan untuk penelitian lain yang ingin meneliti terkait 

fenomena ini.  
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BAB IV 

PENGGUNAAN, PERANAN DAN DISTRIBUSI SUNGAI 

BRAHMAPUTRA 

 

Pada Bab IV ini, penulis akan menjabaran data – data yang penulis 

dapatkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penulis, 

yaitu, apa strategi yang diambil oleh Tiongkok dalam mempertahankan 

Hydro – hegemony nya pada Sungai Brahmaputera dari tahun 2014 

hingga tahun 2017. Bab IV ini akan penulis bagi menjadi empat sub-bab 

yang penulis harapkan dapat mempermudah penulis sendiri beserta 

pembaca dalam mendapatkan pemahaman. Pada bagian pertama, 

penulis akan berbicara mengenai bagaimana penggunaan dan peranan 

air yang terdapat di Sungai Brahmaputra terhadap Tiongkok. Hal ini 

menjadi bahasan pertama penulis dalam bab IV ini dikarenakan penulis 

merasa perlunya konteks dalam penelitian ini, dan hal tersebut dapat 

digambarkan secara jelas dan baik dengan memperlihatkan perilaku 

Tiongkok dalam pemanfaatan dan penggunaan airnya. Pada sub-bab 

kedua, penulis akan menjelaskan siapa saja aktor – aktor yang dialiri 

Sungai Brahmaputra serta bagaimana perilaku masing – masing aktor 

tersebut dalam pemanfaatan dan pengelolaan airnya. Kemudian, pada 

bagian ketiga, penulis akan melihat bagaiamanakah perilaku yang 

diberikan Tiongkok terhadap negara - negara riparian lainnya, yang 
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kemudian dilanjutkan pada bagian keempat dengan melihat apa saja 

keunggulan – keunggulan yang dimiliki Tiongkok sehingga 

memungkinkan mereka berperilaku demikian dengan penggunaan 

source of power nya. 

Poin menarik yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah, 

walaupun merupakan negara besar dan memiliki banyak sungai yang 

mengalir di dalamnya, Tiongkok memilih untuk melakukan 

pemanfaatan sungai internasional yang memunculkan resiko tumbuhnya 

konflik antar negara – negara riparian dikarenakan ketergantungan yang 

dirasa oleh masing – masing negara tersebut dengan Sungai 

Brahmaputra ini. 

4.1 Penggunaan dan Peranan Sungai Brahmaputra Terhadap 

Tiongkok 

Sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia, serta memiliki 

jumlah penduduk terbanyak di dunia, Tiongkok tentunya memerlukan 

sumber daya alam untuk menopang dan menjamin pertumbuhan dan 

kelangsungannya, salah satunya adalah air. Tiongkok sendiri memiliki 

sekurang – kurangnya 150 sungai yang tersebar di seluruh wilayah 

negaranya. Diantara sekian banyaknya sungai yang ada, 19 diantaranya 

merupakan sungai internasional, atau sungai yang dalam alirannya dari 

hilir hingga ke hulu melewati dua batas negara atau lebih. Namun, 

walaupun diberkahi dengan sumber daya air yang sedemikian banyak, 
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seperti yang telah penulis sebutkan pada Bab II penelitian ini, dalam 

ketersediaan air per kapitanya, Tiongkok hanya terpaut 1,000 meter per 

kubik dari status kekurangan air71.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Tiongkok 

merupakan negara industri terbesar di dunia, Tiongkok juga tercatat 

sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Sejak tahun 

2009, Tiongkok dengan industrialisasinya telah menjadi negara yang 

mengkonsumsi jumlah energi terbanyak di dunia, kala itu sekitar 2,297 

Mtoe (Million Tons of Oil Equivalent)72. Pada tahun 2017, angka 

tersebut hampir berlipat ganda, menjadi 3,105 Mtoe73. Melihat lebih 

dalam pada konsumsi energi tersebut, Tiongkok juga merupakan negara 

konsumen listrik terbesar di dunia sejak tahun 2011 dengan konsumsi 

listrik sebanyak 4,052 TWh (Trillion Watts per Hour)74. Angka tersebut 

juga turut melesat naik hingga mencapai angka 5,683 TWh pada tahun 

2017.75 Disini penulis beranggapan bahwa, dengan adanya 

perkembangan industri yang melesat, diimbangi dengan adanya 

pertumbuhan penduduk, Tiongkok mau tidak mau harus mengkonsumsi 

                                                 
71 White, C. (2012). Op.Cit 
72 Global Energy Statistical Yearbook. (2018). Enerdata [online]. Diakses pada 1 

Sept 2018. Dapat diakses melalui: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-

consumption-statistics.html  
73 Ibid. 
74 Global Energy Statistical Yearbook. (2018). Enerdata [online]. Diakses pada 1 

Sept 2018. Dapat diakses melalui: 

https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html  
75 Ibid. 

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html
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energi sebanyak itu. Energi sendiri memiliki beberapa jenis seperti 

minyak, gas, listrik, batu bara, panas bumi, dan biomassa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok sendiri baik dalam produksi maupun konsumsi energi 

terbesarnya berasal dari batu bara. Bahkan data paling lama yang penulis 

temukan pada tahun 1990, Tiongkok sudah menjadi negara dengan 

Sumber: Global Energy Statistical Notebook 

Gambar 2: Tabel konsumsi energi Tiongkok dari tahun 1990 - 2017 

Gambar 3: Tabel konsumsi listrik Tiongkok tahun 1990 - 2017 

Sumber: Global Energy Statistical Notebook 
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konsumsi batu bara terbesar di dunia dengan 998 MT (Million Tons) dan 

juga sebagai negara produsen batu bara terbesar di dunia pada tahun 

yang sama dengan 1,040 MT76. Sejak tahun 1990, konsumsi batu bara 

Tiongkok terus melesat naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 

2013 dengan 3,969 MT, menyumbangkan sekitar 66% dari keseluruhan 

konsumsi energinya.77 Namun sejak tahun 2013, konsumsi batu bara 

Tiongkok mulai menurun seiringan dengan mulai menipisnya cadangan 

batu baranya, dan mulai disusul dengan energi yang dihasilkan oleh 

hydropowerplant78. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Global Energy Statistical Yearbook. (2018). Enerdata [online]. Diakses pada 1 

Sept 2018. Dapat diakses melalui: https://yearbook.enerdata.net/coal-lignite/coal-

world-consumption-data.html  
77 Ibid. 
78 Falling Chinese Coal Consumption and Output Undermine Global Market. (2018). 

The Walstreet Journal [online]. Diakses pada 1 Sept 2018. Dapat Diakses melalui: 

https://www.wsj.com/articles/chinas-coal-consumption-and-output-fell-last-year-

1424956878  

Sumber: Global Energy Statistical Notebook 

 

 

Gambar 4: Tabel konsumsi batu bara Tiongkok dari tahun 1990 - 2017 

https://yearbook.enerdata.net/coal-lignite/coal-world-consumption-data.html
https://yearbook.enerdata.net/coal-lignite/coal-world-consumption-data.html
https://www.wsj.com/articles/chinas-coal-consumption-and-output-fell-last-year-1424956878
https://www.wsj.com/articles/chinas-coal-consumption-and-output-fell-last-year-1424956878
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Seperti yang telah disinggung oleh penulis mengenai berlimpahnya 

sungai yang ada di Tiongkok, hal tersebut juga berarti Tiongkok 

memiliki kapasitas produksi energi dari hydropowerplant yang terbilang 

besar. Sekitar 80,000 bendungan tersebar di seluruh wilayah Tiongkok, 

jumlah yang sangat besar, lebih banyak dibandingkan dengan Amerika 

Serikat, Kanada, dan Brazil secara keseluruhan79. Namun, walauoun 

demikian, seperti yang penulis telah singgung sebelumnya, kekurangan 

air merupakan ancaman terbesar Tiongkok sejak lama. Pada tahun 1998, 

Wakil Perdana Menteri Tiongkok pada saat itu, Wen Jiabao mengatakan 

bahwa “the very survival of the Chinese nation is threatened by looming 

water shortages.80”  

Setiap tahunnya, permintaan dan kebutuhan atas air Tiongkok 

semakin meningkat, sebaliknya, ketersediaan air nya semakin menurun. 

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli dari water 

research group, mengatakan bahwa pada tahun 2030 diperkirakan 

Tiongkok tidak akan dapat memberikan air yang setara dengan 

permintaan lagi jika Tiongkok tetap melakukan konsumsi air dengan 

cara yang sama. Lebih dari 85% dari keseluruhan air yang ada di 

                                                 
79 The Hidden Costs of China's Shift to Hydropower. (2015). The Diplomat [online]. 

Diakses pada 1 Sept 2018. Dapat Diakses melalui: 

https://thediplomat.com/2015/07/the-hidden-costs-of-chinas-shift-to-hydropower/  
80 China’s Hydro Ambitions and the Brahmaputra.  (2018) Institute for 

Defense Studies and Analyses [online] . Diakses pada 1 Sept 2018. Dapat 

Diakses melalui: https://idsa.in/backgrounder/china-hydro-ambitions-and-the-

brahmaputra-sbhattacharya-230718  

https://thediplomat.com/2015/07/the-hidden-costs-of-chinas-shift-to-hydropower/
https://idsa.in/backgrounder/china-hydro-ambitions-and-the-brahmaputra-sbhattacharya-230718
https://idsa.in/backgrounder/china-hydro-ambitions-and-the-brahmaputra-sbhattacharya-230718
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Tiongkok digunakan untuk keperluan agrikultur dan industri, dimana 

kedua bidang tersebut merupakan penghasil limbah yang terbilang 

sangat besar, dan dapat mengotori sumber air lainnya.  

Seiring berjalannya waktu, perkembangan industri Tiongkok, 

melesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan distribusi air semakin 

tidak merata, dikarenakan hal tersebut, Tiongkok dirasa perlu untuk 

mencari safety net mengenai air, salah satunya adalah Brahmaputra. 

Tiongkok merupakan negara yang secara hidrologi dikatakan unik, 

dikarenakan posisi mereka yang sepenuhnya merupakan negara hulu, 

baik itu untuk sungai maupun danau internasional. Selain itu, seperti 

yang telah disinggung oleh penulis pada latar belakang penelitian ini, 

wilayah Tibet, yang merupakan water tower of Asia diperkirakan 

memiliki kapasitas air setidaknya 40,000 kali lebih besar dari 

keseluruhan Tiongkok81. Dikarenakan hal tersebut, pada tahun 2001 

water diversion project Tiongkok dimulai untuk mengamankan air 

tersebut, dan mengalirkannya ke utara. Pada sungai Brahmaputra 

sendiri, sehubungan dengan water diversion project ini, dibangun 

bendungan Zangmu pada tahun 2010 dengan tujuan untuk menjadi 

pembangkit listrik dengan kapasitas 510 Mega Watt82.  

 

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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Sumber: Hydro Review83 

Pembangunan bendungan Zangmu ini merupakan salah satu bagian 

dari proyek besar water diversion Tiongkok. Salah satunya adalah 

dengan pengalokasian 50 BCM (billion cubic meters) setiap tahunnya 

untuk dialirkan ke utara Tiongkok. Jumlah alokasi tersebut, merupakan 

yang terbesar dari sungai – sungai yang ada di Tiongkok, baik sungai 

Brahmaputra dan sungai Kuning sama – sama mengalokasikan 50 BCM 

setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, sungai besar Tiongkok lainnya, 

seperti sungai Mekong hanya mengalokasikan sebesar 26 BCM, sungai 

Salween atau Nu sebesar 24 BCM dan sungai Yangtze sebesar 28 BCM. 

Hal ini menurut penulis terjadi dikarenakan kapasitas air yang 

                                                 
83 Tibet’s 510-MW Zangmu hydroelectric facility is online (2015). Hydro Review 

[online]. Diakses pada 1 Sept 2018. Dapat Diakses melalui:Review 

[https://www.hydroworld.com/articles/2015/10/tibet-s-510-mw-zangmu-world-s-

highest-elevation-hydroelectric-facility-is-online.html  

Gambar 5: Peta lokasi bendungan Zangmu di Sungai Brahmaputra 

https://www.hydroworld.com/articles/2015/10/tibet-s-510-mw-zangmu-world-s-highest-elevation-hydroelectric-facility-is-online.html
https://www.hydroworld.com/articles/2015/10/tibet-s-510-mw-zangmu-world-s-highest-elevation-hydroelectric-facility-is-online.html
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diproduksi oleh sungai Brahmaputra dan sungai Kuning merupakan dua 

yang terbesar dari keseluruhan sungai – sungai yang ada di Tiongkok. 

Dengan harapan dapat mempermudah penulis untuk memahami 

pengalokasian air ini, penulis sertakan peta pembagian dan alokasi air 

untuk water diversion project dibawah ini. 
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Gambar 6: Peta alokasi sungai water diversion project Tiongkok 

Sumber: Yellow River Conservancy Commission, Ministry of the Peoples Republic of China. 
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Penulis telah sebutkan sebelumnya, bahwa, wilayah utara Tiongkok 

merupakan wilayah yang sangat padat, namun, hanya ada sedikit air 

yang tersedia. Dikarenakan hal tersebut, dimulailah proyek water 

diversion project ini yang dimulai pada tahun 2002/2003 dan diharapkan 

akan selesai pada tahun 2050. Tujuan dari proyek ini adalah untuk 

mengalokasikan daerah selatan Tiongkok yang kaya akan sumber daya 

air ke utara. Dalam pengalokasiannya ini, daerah selatan Tiongkok 

dibagi menjadi tiga, timur, barat, dan tengah, dimana pada masing – 

masing wilayah tersebut dialokasikan air dalam kapasitas – kapasitas 

tertentu yang nantinya akan dialirkan ke utara.  

Sungai Brahmaputra termasuk dalam sungai yang akan dialokasikan 

ke utara dari wilayah barat Tiongkok. Dikarenakan lokasi dan 

pentingnya sungai ini, tidak hanya terhadap Tiongkok, namun juga 

negara – negara hilir yang lain seperti India dan Bangladesh, 

pengalokasian sungai ini seakan membuka keran permasalahan 

Tiongkok dengan negara – negara tetangganya tersebut. Aliran sungai 

Brahmaputra merupakan salah satu sistem aliran sungai terbesar di 

dunia, namun juga merupakan salah satu yang belum banyak menjadi 

fokus internasional. 

Sebagai sungai terbesar ke empat di dunia berdasarkan debit air 

tahunannya, sebesar sekitar 20,000m3/detik, Brahmaputra mengalir 

sepanjang 640 km melewati empat batas negara: Tiongkok, Bhutan, 
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India, dan Bangladesh. Tiongkok sendiri menjadi negara riparian 

Brahmaputra terbesar dengan 50.5% dari keseluruhan sungai berada di 

wilayah Tiongkok, diikuti India dengan 33.6%, Bangladesh dengan 

8.1% dan Bhutan dengan 7.8%84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis akan lebih lanjut membahas mengenai distribusi sungai 

Brahmaputra pada negara – negara riparian selain Tiongkok pada sub-

bab selanjutnya. Perlu diketahui bahwa pada penelitian ini, penulis tidak 

memasukkan Bhutan dalam penelitian dikarenakan Bhutan sejatinya 

                                                 
84 Physical Assessment of the Brahmaputra River. (2014). International Union for 

Conservation of Nature (IUCN). [PDF]. Hlm. 10 

Sumber: Physical Assessment of the Brahmaputra River/IUCN 

Gambar 7: Diagram aliran sungai Brahmaputra 
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tidak dialiri sungai Brahmaputra secara langsung, hanya saja memiliki 

banyak anak sungai yang mengalir dan bersumber dari Brahmaputra.  

4.2 Distribusi Air di Daerah Aliran Sungai Brahmaputra 

Pada sub-bab ini penulis akan mencoba membahas bagaimana 

peranan sungai Brahmaputra terhadap negara – negara ripariannya, yaitu 

India dan Bangladesh, supaya dapat membantu penulis maupun 

pembaca untuk turut memahami bagaimana negara – negara tersebut 

memanfaatkan sungai ini, dan dapat memberikan konteks mengenai 

mengapa keputusan Tiongkok untuk memasukkan sungai internasional 

ini kedalam water diversion project menimbulkan potensi konflik 

diantara negara – negara yang bersangkutan. 

4.2.1 Distribusi dan Pemanfaatan Air di India 

Secara letak geografis, India merupakan negara riparian sungai 

Brahmaputra yang berada di tengah – tengah Tiongkok dan Bangladesh. 

Sekitar 3% dari keseluruhan populasi India yang sejumlah 1.32 Miliar 

jiwa tinggal di daerah yang dialiri oleh sungai Brahmaputra. Sungai ini 

mengaliri dua provinsi di Timur Laut India Arunachal Pradesh dan 

Assam; dimana salah satu dari provinsi tersebut, Arunachal Pradesh 

merupakan wilayah yang di klaim merupakan bagian dari wilayah 

Tiongkok85. 

                                                 
85 Limaye, S. (2012). The Middle Riparian’s Quandaries: India and the Brahmaputra 

River Basin. CNA, Hlm 38-39 
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Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, sebanyak 33.6% 

dari keseluruhan sungai Brahmaputra mengalir melalui wilayah India. 

Menariknya, sedikit berbeda dengan Tiongkok, wilayah India yang 

dialiri oleh sungai ini bukanlah wilayah yang padat penduduk, bukan 

juga wilayah industrialisasi, juga bukan merupakan wilayah agricultural 

yang sangat besar. Namun, sungai ini memainkan peran sosio-politis 

terhadap India, dikarenakan sungai Brahmaputra bersumber dari 

Tiongkok dan mengaliri salah satu provinsi India yang di klaim oleh 

Tiongkok. Ditambah lagi, melihat posisinya, India juga merupakan 

negara hulu bagi Bangladesh yang berada di bawahnya, sehingga situasi 

ini dapat dikatakan sedikit menempatkan India di posisi yang kurang 

menguntungkan. 

Sejak kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947, India dapat dikatakan 

telah memperlihatkan kemajuan dalam pengelolaan airnya. Hingga saat 

penelitian ini ditulis, India telah berhasil mengembangkan 

kapabilitasnya untuk menampung air sebanyak 200 BCM, daerah yang 

dialiri air sebesar 90 Mha (Million Hectares), dan kapasitas hydropower 

sebesar 30,000 MW86. Namun, sama halnya dengan Tiongkok, 

perkembangan Industri dan pertumbuhan penduduk yang melesat 

menyebabkan munculnya defisit akan permintaan air dan 

ketersediaannya.  

                                                 
86 Ibid 
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Ditambah lagi, permasalahan manajemen air menjadi tantangan 

tersendiri bagi India. Tingginya curah hujan di India bertemu dengan 

buruknya sistem drainase dan pengelolaan sungainya menyebabkan 

banjir, kurang efisiennya penggunaan air, dan pencemaran dan polusi 

yang disebabkan oleh limbah manusia dan industri menyebabkan 

menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat India sendiri. 

Lebih lanjut lagi, ketidak jelasan regulasi dan hukum – hukum yang 

mengatur pengelolaan air menjadikan permasalahan – permasalahan 

tersebut membengkak. Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir, 

India mulai membangun bendungan – bendungan besar untuk keperluan 

hydropower dan irigasi, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan 

pembangunan water storage yang menempatkan India sebagai salah 

satu negara di dunia yang paling sedikit memiliki water storage 

systems87. Permasalahan tersebut pun terjadi pada dua provinsi India 

yang dialiri oleh sungai Brahmaputra. Dua provinsi tersebut merupakan 

salah satu yang provinsi yang less-developed di India, sering terjadi 

banjir dan karena hal tersebut terjadi endapan – endapan yang membuat 

sebagian besar dari air yang berada di sungai tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai air bersih.  

Sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah 

Tiongkok, air di India seringkali bertabrakan dengan kebudayaan, 

                                                 
87 Ibid 
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kegiatan ekonomi, dan social masyarakatnya. Sari sekian banyaknya 

masyarakat India, hanya sekitar 2,301 BCM air yang tersedia (termasuk 

dari water storage unit)88. Dari 21 sungai yang ada di India, 

Brahmaputra merupakan sungai dengan potensi air terbesar. Lebih 

lanjut, India pada tahun 2011 memiliki sekitar 1545m3 air per kapitanya, 

atau berada pada water stressed condition dimana pada latar belakang 

penulis telah menyebutkan bahwa jika negara memiliki air dibawah 

1000m3 per kapitanya, maka negara tersebut berada pada garis 

kemiskinan air atau water poverty line. Pada tahun 2050 diperkirakan 

angka ketersediaan air per kapita di India akan terus menurun hingga 

mencapai angka 1140m3.89  

Dikarenakan hal tersebut, India merasa bahwa air yang dibawa oleh 

sungai Brahmaputra sangatlah krusial bagi pertumbuhan penduduknya, 

lebih lagi dengan adanya Bangladesh yang berada dibawahnya, maka 

posisi India sebagai negara upstream akan sangat terbantu dengan 

amannya pasokan air dari Brahmaputra. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Ibid 
89 Ibid 
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River Basin 
Catchment Area 

(Sq.Km) 

Average Water 
Resources 

Potential (BCM) 

Indus 321289 73.3 

Ganga-Brahmaputra-Meghna   

a. Ganga 
861452 525 

b. Brahmaputra 
194413 537.2 

c. Barak & others 
41723 48.4 

Godavari 312812 110.5 

Krishna 258948 78.1 

Cauvery 81155 21.4 

Subernarekha 29196 12.4 

Brahmani-Baitami 51822 28.5 

Mahanadi 141589 66.9 

Pennar 55213 6.3 

Mahi 34842 11 

Sabarmati 21674 3.8 

Narmada 98796 45.6 

Gambar 8: Tabel sungai – sungai di India beserta potensi airnya 
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Tapi 65145 14.9 

West Flowing Rivers from Tapi to Tadri 55940 87.4 

West Flowing Rivers from Tadri to Kanyakumari 56177 113.5 

East Flowing Rivers between Mahanadi and Pennar 86643 22.5 

East Flowing Rivers between Pennar and Kanyakumari 100139 16.5 

West Flowing Rivers of Kutch and Saurashtra 
including Luni 

321851 15.1 

Area of Inland Drainage in Rajashtan — Negl. 

Minor Rivers draining into Myanmar (Burma) and 
Bangladesh 

36302 36302 

   

Total  1,869.4 

Sumber: CNA Brahmaputra India 
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4.2.2 Distribusi dan Pemanfaatan Air di Bangladesh 

Bangladesh merupakan negara riparian terakhir sungai Brahmaputra 

sebelum mengalir lepas menuju laut dari Teluk Bengal. Bangladesh 

merupakan negara yang diberkahi sekaligus dikutuk oleh air. Pada 

musim penghujan, curah hujan yang teramat tinggi membuat 

Bangladesh selalu dihadapi dengan kebanjiran, sedangkan pada musim 

kemarau, suhu yang teramat panas membuat kekeringan terjadi. Faktor 

cuaca ini sendiri memberikan Bangladesh ujian yang teramat berat 

mengenai ketersediaan airnya, belum lagi jika dihadapkan pada 

bagaimana kedua negara upper stream lainnya bersikap semena – mena 

terhadap penggunaan air mereka masing – masing. Sungai Brahmaputra 

setidaknya merupakan sistem sungai terbesar yang mengaliri 

Bangladesh, sekitar 65% dari seluruh sungai yang ada di negara ini90. 

Sungai Brahmaputra, atau yang oleh warga Bangladesh disebut dengan 

sungai Jamuna mengalir sepanjang 250 Km dari batas wilayah India91.  

Bagi Bangladesh sendiri, salah satu tantangan terbesar pada 

pemanfaatan airnya adalah erosi yang disebabkan oleh tingginya curah 

air dikala musim hujan berpadu dengan mengeringnya dataran sekitar 

sungai ketika musim kemarau. Selain dari sungai, suhu yang teramat 

panas pada musim kemarau menyebabkan berkurangnya pasokan air 

                                                 
90 Samaranayake, N. (2012). Bangladesh: Lowest Riparian with the Most to Lose, 

CNA. Hlm 66-67 
91 Ibid. 
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tanah. Faktor – faktor tersebut menyebabkan tingginya angka migrasi di 

Bangladesh sendiri92. Warga sekitar seringkali berpindah – pindah 

tempat tinggal berdasarkan musimnya, untuk menghindari banjir ketika 

hujan dan mendekati sumber air ketika musim kemarau. Hal ini yang 

membuat ekosistem di sekitaran sumber air lambat laun memburuk, 

dikarenakan polusi, limbah, dan sampah yang dihasilkan ketika migrasi 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Ibid. 

Sumber: CNA Bangladesh 

Gambar 9: Peta sungai Brahmaputra di Bangladesh 
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Diantara ketiga negara riparian sungai Brahmaputra ini, Bangladesh 

merupakan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, bahkan, 

menempati peringkat ke delapan di dunia93. Dengan jumlah penduduk 

sekitar kurang – lebih 170 juta orang, luas wilayah Bangladesh hanya 

sebesar 148,460 Km2. Mengacu pada angka tersebut berarti sekitar 

kurang lebih 1,118 orang per kilometer persegi. Jika dibandingkan 

dengan dua negara riparian lainnya, Tiongkok hanya memiliki sekitar 

145 orang per kilometer persegi, dan India dengan sekitar 364 orang per 

kilometer persegi94. 

Dengan banyaknya penduduk yang harus mendapatkan akses 

terhadap air bersih, Bangladesh sendiri sebenarnya masih belum 

memiliki kapasitas pengelolaan maupun penampungan air yang 

memadai. Hal ini menyebabkan Bangladesh menjadi negara yang paling 

dirugikan dengan kegiatan – kegiatan pengelolaan sungai Brahmaputra 

oleh Tiongkok dan India. Dengan adanya kondisi geografis dan iklim 

yang dapat dikatakan merugikan, Bangladesh memerlukan adanya 

pasokan air yang memadai untuk berbagai macam faktor mulai dari 

sanitasi, kesehatan, konsumsi, hingga hasil pangan dan industri. 

                                                 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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4.3 Respon Negara - Negara Riparian Sungai Brahmaputra 

Terhadap Tiongkok 

Ketiga negara riparian sungai Brahmaputra ini merupakan tiga 

negara dengan jumlah penduduk dan industrialisasi yang sangat besar. 

Dikarenakan hal tersebut, maka sengketa dan persaingan atas who gets 

how much water menjadi topik yang selama beberapa dekade selalu 

panas untuk diperbincangkan. Hubungan antar ketiga negara ini 

mengenai pengelolaan dan distribusi air pun banyak dibumbui oleh 

permasalahan – permasalahan lain seperti konflik perbatasan dan 

persaingan ekonomi dan militer. Hal tersebut mengakibatkan air yang 

dibawa oleh sungai Brahmaputra dari dataran Tibet di Tiongkok hingga 

mengalir ke laut lepas di Teluk Bengal menjadi hal yang sensitif untuk 

ketiga negara riparian. Tiongkok memerlukan air untuk menjamin 

kelangsungan roda perekonomiannya, India memerlukan air untuk 

membangun dan mengembangkan wilayahnya dan Bangladesh yang 

tidak memiliki cukup air bagi warga negaranya; ditambah lagi diantara 

ketiga negara riparian ini, India dan Bangladesh merupakan negara yang 

mengalami water stress dimana cadangan dan ketersediaan airnya 

diambang habis jika dibandingkan dengan permintaannya. 

Permasalahan berkembang menjadi lebih besar ketika Tiongkok sebagai 

negara hulu memutuskan untuk menginisiasi water diversion project 

yang akan mengalokasikan sejumlah air yang mengalir di sungai 

Brahmaputra menuju ke utara Tiongkok. Hal ini menyebabkan negara – 
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negara riparian yang lain harus menemukan jalan untuk mengamankan 

jatah air mereka dengan cara apapun. 

Secara posisi geografis, Tiongkok sebagai negara hulu memang 

mendapatkan keuntungan sepihak terhadap Brahmaputra. Namun dalam 

mempertahankan statusnya yang hydro-hegemon tersebut, perlu dilihat 

bagaimana perilaku dan hubungan Tiongkok dengan negara riparian 

lainnya. Informasi yang didapatkan setelah melihat hubungan antar 

negara riparian ini kemudian dapat membantu penulis untuk melihat 

jenis strategi yang dapat digunakan oleh Tiongkok dalam 

mempertahankan statusnya tersebut. 

4.3.1 Respon India Terhadap Tindakan Tiongkok 

Sebagai negara hulu, Tiongkok sebenarnya memiliki kuasa atas air 

yang mengalir di sungai Brahmaputra. Namun, justru dengan 

kegiatannya dalam pembangunan bendungan – bendungan dan proyek 

water diversionnya, India secara terang – terangan mengajukan 

keberatannya. Sejarah konfliktual kedua negara sebenarnya dimulai jauh 

sebelum ada wacana water diversion project Tiongkok. Pada tahun 

1962, kedua belah pihak pernah saling beradu dalam konflik perebutan 

perbatasan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tiongkok. Hingga 

masa penelitian ini ditulis pun, masih terjadi perdebatan dari kedua 

belah pihak mengenai salah satu wilayah yang dialiri oleh sungai 

Brahmaputra di perbatasan Tiongkok dan India yang oleh India 



74 

 

dianggap wilayahnya dan bernama Aranuchal Pradesh, sedangkan oleh 

Tiongkok dianggap miliknya dan diberi nama Southern Tibet95.  

Bahkan, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pada 

awalnya, akuisisi Tiongkok terhadap wilayah Tibet sendiri sebenarnya 

didasari oleh sungai Brahmaputra itu sendiri. Sejauh ini, kekhawatiran 

yang dihadapi oleh India berkutat pada kegiatan pembangunan 

bendungan Tiongkok dan pengalihan aliran sungai Brahmaputra. Ketika 

Li Ling menulis “Tibet’s Water will Save China” pada tahun 2002, 

masyarakat beserta pemerintah India mulai mengalihkan perhatian 

mereka kepada perilaku damming negara hulu mereka. Sejak saat itu 

pula, India berusaha menekan pemerintah Tiongkok untuk membagi 

data penelitian mengenai debit air yang mengalir setiap tahunnya dari 

Brahmaputra, membentuk komite Technical Expert Group dalam upaya 

untuk mengamankan jatah airnya. 

Dalam upayanya tersebut, di wilayah utara India, dimana berdekatan 

dengan perbatasan Tiongkok, India telah memiliki setidaknya 16 

bendungan. Pada tahun 2015, Adittional Secretary in the Ministry of 

Water Resources India, Amarjit Singh mengatakan bahwa “once we 

have storage dams, we get the right for that quantum of water as a 

riparian state under the international practices. If you have a storage 

                                                 
95 Limaye, S. (2012). Op.Cit. Hlm 43 



75 

 

dam in India on an international river, it gives us [the] right for that 

much water.”96 

Kegiatan India dalam pembangunan bendungan – bendungan 

tersebut berasal dari adanya kekhawatiran pihak India mengenai hak 

atas air mereka yang dapat dilanggar oleh kegiatan Tiongkok di hulu 

sungai. Namun, hingga saat penelitian ini ditulis, belum ada bukti 

tertulis yang dapat mengatakan bahwa Tiongkok melanggar hak 

tersebut. Bahkan, lebih memungkinkan jika tindakan India ini 

sebenarnya dikarenakan wilayah yang dialiri sungai Brahmaputra ini 

merupakan wilayah yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Pada 

tahun 2009, Tiongkok menentang dan mengggagalkan pinjaman Asian 

Development Bank (ADB) ke India sebesar $3 Miliar dikarenakan di 

dalam pinjaman tersebut terdapat biaya untuk program pengelolaan 

banjir dan program pengembangan sistem pengairan sebesar $60 Juta di 

Arunachal Pradesh97. Tindakan penentangan sepihak ini dilakukan 

Tiongkok dikarenakan Tiongkok merasa bahwa jika India memiliki 

fasilitas – fasilitas tersebut, maka kendali Tiongkok atas wilayah 

tersebut akan melemah98. 

Tindakan India dalam membangun bendungan – bendungan baru di 

Arunachal Pradesh demi mengamankan hak milik airnya dan 

                                                 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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mendapatkan klaim atas wilayah yang disengketakan ini merupakan 

proses yang lama dan sangat panjang. Berbeda sekali dengan water 

diversion project Tiongkok yang telah beroperasi dengan jangka waktu 

singkat. Dalam jangka panjang, sekitar 200 bendungan direncanakan 

akan dibangun oleh pemerintah India di kawasan ini. Himanshu Thakkar 

dari South Asia Network on Dams, Rivers, and People mengatakan:  

“…there are close to 200 big hydropower projects planned for the 

Himalayas in the Northeast India. Most of them are yet to be 

approved. Almost all have generated significant protest from people 

in the region, and from local government leaders. The big projects 

are difficult to build, and dangerous to manage in mountains that 

are on highly silt laden rivers, in a region rich in biodiversity and 

prone to natural earthquakes and floods. The lives and livelihood 

of so many millions are dependent on these resourses.”99 

 

4.3.2 Respon Bangladesh Terhadap Tindakan Tiongkok 

Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya, Bangladesh 

merupakan negara yang paling padat penduduk diantara ketiga negara 

riparian Brahmaputra ini. Oleh karena hal tersebut sendiri, kebutuhan air 

bagi masyarakat Bangladesh menjadi sangat besar.   

Walaupun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 6% setiap 

tahunnya, Bangladesh masih merupakan negara riparian Brahmaputra 

                                                 
99 Ibid. 
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dengan GDP terendah dan masih dianggap kurang dalam kapasitas dan 

fasilitas pengelolaan air100.  

Dikarenakan keadaan tersebut, dan tantangan sosial serta iklim yang 

dihadapi oleh Bangladesh seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab 

sebelumnya, jika ada penurunan volume air dari sungai Brahmaputra 

yang mengalir ke Bangladesh, hal tersebut akan memberikan dampak 

yang teramat buruk bagi Bangladesh, terutama di musim kemarau101. 

Faktor – faktor tersebut menyebabkan Bangladesh menjadi negara 

riparian terakhir yang akan sangat dirugikan dengan pembangunan 

bendungan – bendungan di wilayah hulu. 

Hampir sama dengan permasalahan yang dimiliki Tiongkok dengan 

India, Bangladesh sendiri juga memiliki beberapa sejarah permasalahan 

dengan India dan menganggap pembangunan bendungan – bendungan 

di Arunachal Pradesh di India akan sangat merugikan Bangladesh. 

Namun, jika berbicara mengenai hubungannya dengan Tiongkok, 

Bangladesh tidak melihat sikap dan perilaku Tiongkok semerugikan 

perilaku India. Hal ini sedikit banyak dikarenakan Beijing lebih banyak 

membantu perkembangan Dhaka secara ekonomi dan militer 

dibandingkan dengan New Delhi. Tiongkok merupakan pemasuk 

senjata terbesar bagi Bangladesh sejak lama, sedangkan India belum 

                                                 
100 Samaranayake, N. (2012). Op.Cit. Hlm 69-72 
101 Ibid. 
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pernah memberikan bantuan militer dalam bentuk apapun sejak 

merdekanya Bangladesh pada 1971.102 

Walaupun tidak berbatasan langsung, kedua negara berbagi data 

mengenai debit air dari sungai Brahmaputra, menariknya, Tiongkok 

meminta India untuk membayar untuk mendapatkan data laporan 

tersebut, sedangkan Bangladesh diberi secara cuma – cuma sejak 

2005.103 Tidak hanya berbagi data, Tiongkok juga turut membantu 

Bangladesh dalam perbaikan dataran sekitar sungai akibat erosi dan 

program – program pengembangan kapabilitas sumber daya masyarakat. 

Sejak tahun 2015, kedua negara juga menandatangani memorandum of 

understanding (MoU) mengenai pembagian data debit air Brahmaputra, 

curah hujan, ramalan resiko banjir, dan program pencegahan bencana 

alam.104  

Diantara ketiga negara riparian ini, Bangladesh merupakan negara 

yang kerap kali menyarankan pembentukan komite bersama dalam 

pengelolaan sumber daya air sungai Brahmaputra. Hal ini tidak terlalu 

mengherankan dikarenakan Bangladesh merupakan negara riparian 

yang paling dirugikan dengan pengelolaan air yang semena – mena. 

Pihak Bangladesh juga kerap kali mengusahakan dibentuknya 

integrated river basin management (IRBM) untuk pengelolaan 

                                                 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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Brahmaputra. Bangladesh memandang water cooperation sebagai pintu 

untuk kerjasama multilateral dan regional mengenai pengelolaan sungai, 

transportasi sungai, pembangkit listrik, dan pembangkit tenaga ketiga 

negara riparian dan kerap kali menyebut Brahmaputra sebagai river of 

cooperation yang menghubungkan ketiga negara berbeda dalam 

berbagai hal. 

  



80 

 

BAB V 

STRATEGI TIONGKOK DALAM MEMPERTAHANKAN 

STATUS HYDRO-HEGEMONY 

Pada Bab V ini, penulis akan menyampaikan pendekatan dan 

penemuan penulis mengenai strategi hydro – hegemony Tiongkok serta 

berusaha untuk membeberkan fakta – fakta yang nantinya akan penulis 

gunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan yang penulis 

tuliskan di rumusan masalah pada Bab VI penelitian. Bab V penelitian 

ini berisi tiga bagian, dimana yang pertama berbicara mengenai 

bagaimana strategi Tiongkok dalam mempertahankan status hegemony 

nya beserta mekanisme – mekanisme yang digunakan dengan terlebih 

dahulu melihat source of power Tiongkok. Setelah mengetahui apa saja 

strategi dan mekanisme beserta source of power yang digunakan oleh 

Tiongkok, penulis kemudian akan mulai melihat ada tidaknya konflik 

yang terjadi diantara Tiongkok dengan negara riparian lain dengan 

menggunakan skala intensitas konflik. Pada bagian terakhir Bab V ini, 

setelah mengkonsiderasi semua data dan temuan yang ditemukan selama 

penulisan penelitian ini, penulis akan berusaha menentukan bagaimana 

status hydro hegemony Tiongkok berhasil dipertahankan dan bagaimana 

bentukan akhir dari status hydro – hegemony tersebut. 
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Konsep Hydro-hegemony ini dikemukakan oleh Zeitoun dan Warner 

untuk menjawab pertanyaan who gets how much water?105 Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat apa saja bentuk power yang 

dimiliki oleh sebuah negara, seperti yang telah penulis sebutkan pada 

Bab IV penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah dengan melihat 

bagaimana negara menggunakan source of power tersebut dan memilih 

strategi – strategi dan mekanisme yang ada. Strategi – strategi dalam 

hydro – hegemony ini sendiri terbagi menjadi tiga: resource capture, 

containment, dan intergration. Dalam penggunaan strategi – strategi 

tersebut, sebuah negara juga akan menggunakan mekanisme – 

mekanisme yang membedakan penggunaan source of power dengan 

strategi – strategi tertentu. Mekanisme – mekanisme tersebut 

digolongkan menjadi empat: coercive compliance-producing 

mechanism, utilitarian compliance-producing mechanism, normative 

compliance-producing mechanism, dan hegemonic compliance-

producing mechanism.106 Setelah melihat semua itu, penulis akan 

mengolahnya dengan turut melihat intensitas konflik antar aktor riparian 

untuk melihat bagaimana status hydro-hegemony di DAS Brahmaputra 

ini dipertahankan oleh Tiongkok. 

                                                 
105 Zeitoun, M. and Warner, J. (2006). Op.Cit.   
106 Ibid. 
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5.1 Source of Power Tiongkok 

Dalam mencari tahu bagaimana strategi -strategi yang diambil dan 

digunakan oleh Tiongkok dalam mempertahankan status hydro-

hegemony nya, maka sebelumnya perlu dilihat apa saja source of power 

yang dimiliki oleh Tiongkok. Seperti yang telah penulis sebutkan 

sebelumnya, source of power sendiri nantinya dapat digunakan sebuah 

negara yang ingin mencapai atau mempertahankan status hegemon 

sebagai dasar pemilihan strategi – strategi yang digunakan. Pada Bab II 

penelitian, penulis telah menyebutkan bahwa ada empat bentuk power, 

yaitu: material, geographical, bargaining, dan ideational. 

Melihat material might yang dimiliki oleh Tiongkok, khususnya 

military power, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kawasan aliran 

sungai Brahmaputra ini, Tiongkok memang merupakan negara dengan 

power terbesar. Seperti yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya, 

Tiongkok pada DAS Brahmaputra ini merupakan negara yang memiliki 

military power terbesar dan terbanyak. Dalam melihat dan menghitung 

military power, perlu dilihat bagaimana anggaran perbelanjaan sebuah 

negara, seberapa besar anggaran tersebut, dan berapa besarnya 

pengeluaran tersebut jika dilihat dari GDP nya.  

Sejak tahun 2001, pengeluaran Tiongkok untuk keperluan militernya 

menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun tersebut, Tiongkok 

menghabiskan sekitar $45,422 Miliar, dan terus meninggi setiap 
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tahunnya hingga pada tahun 2008 anggaran belanja militer Tiongkok 

menyentuh angka $106,774 Miliar107. Angka tersebut bahkan terus 

meninggi hingga tahun 2012, mencapai $157, 603 Miliar108. 

Menariknya, dari tahun 2001 hingga tahun 2012 tersebut, jumlah 

pengeluaran Tiongkok untuk keperluan militernya tersebut tidak pernah 

melebihi 2% dari total GDP per tahunnya, dengan 2,2% pada tahun 2002 

dan 2009 menjadi yang terbesar109. 

  

                                                 
107 Militarybudget.org. (2012). Military Budget in China – Chinese Military 

Spending. [online] Diakses pada 4 Sept 2018. Dapat diakses melalui: 

http://militarybudget.org/china/  
108 Ibid. 
109 Ibid. 

http://militarybudget.org/china/
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Pengeluaran Tiongkok untuk keperluan militer dari tahun 2001 

hingga 2012 tersebut menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Namun 

hal tersebut tidak berakhir pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Tiongkok 

memiliki anggaran belanja militer sebesar sekitar $179,9 Miliar dan 

sama seperti sebelumnya, menunjukkan kenaikan setiap tahunnya110. 

Bahkan setahun setelahnya, pada 2014, Tiongkok telah mencapai angka 

$200,8 Miliar dalam perbelanjaan militernya, dan terus merangsek naik 

hingga mencapai $228,2 Miliar pada tahun 2017111.  

 

 

                                                 
110 What does China really spend on its military? (2018). China Power. Diakses pada 

4 Sept 2018. Dapat diakses melalui: https://chinapower.csis.org/military-spending/  
111 Ibid. 

Gambar 10: Diagram Military Expenditure Tiongkok dari tahun 2001-2012 

Sumber: Military Budget http://militarybudget.org/china/  

https://chinapower.csis.org/military-spending/
http://militarybudget.org/china/
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Selain kenaikan perbelanjaan yang terjadi setiap tahunnya, fakta 

bahwa angka persentase perbelanjaan dari GDP cenderung stabil dan 

tidak pernah melebihi 2% juga menunjukkan kenaikan GDP per tahun 

yang signifikan di Tiongkok. Bahkan dari tahun 2002 hingga 2016, 

2.2% merupakan yang paling tinggi dan pada tahun 2008, 2010, 2012, 

dan 2016, persentase perbelanjaan militer per GDP Tiongkok 

merupakan yang ternedah, hanya sebesar 1.9%.112 

 

 

 

                                                 
112 Ibid. 

Gambar 11: Diagram Perbelanjaan Militer Tiongkok Tahun 2008-2018 

Sumber: https://chinapower.csis.org/military-spending/  

https://chinapower.csis.org/military-spending/


86 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara geografis, Tiongkok sebagai negara hulu sudah jelas memiliki 

keunggulan atas negara – negara riparian yang lain, begitu pula dengan 

adanya kapabilitas pembangunan bendungan dan water diversion 

project yang dicanangkan oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga 

memiliki kapasitas sumber daya air sekitar 50 BCM (billion cubic 

meters) yang nantinya akan dialirkan ke seluruh Tiongkok. 

Selain kekuatan militer dan geografis, yang pada DAS Brahmaputra 

ini dipimpin oleh Tiongkok, source of power yang berikutnya adalah 

bargaining power. Source of power ini dapat dilihat dari bagaimana 

posisi Tiongkok dalam perjanjian – perjanjian internasional mengenai 

pengelolaan sumber daya air dari sungai Brahmaputra ini. Dengan 

Gambar 12: Diagram Perbelanjaan Militer Tiongkok dan Persentase GDP dari tahun 2002 hingga 

2016 

Sumber: https://chinapower.csis.org/military-spending/  

https://chinapower.csis.org/military-spending/
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penggunaan power yang tepat, sebuah negara dapat ‘mengatur’ jalannya 

perundingan dan perjanjian – perjanjian untuk mendapatkan keuntungan 

yang semaksimal mungkin, tanpa harus melakukan tindakan – tindakan 

koersif dan invasive. Tiongkok sendiri tidak menandatangani dan 

meratifikasi perjanjian – perjanjian baik internasional maupun regional 

perihal pengelolaan dan pemanfaatan sungai internasional. 

Tiongkok juga dapat dikatakan memiliki Ideational Power dimana 

mereka dapat menggunakan pendidikan dan media sebagai wadah untuk 

mendapatkan justifikasi dari pesaingnya untuk mendapatkan akses lebih 

terhadap sumber daya air dari sungai Brahmaputra ini. Dimana media 

Tiongkok sendiri memberitakan bahwasanya Tiongkok mengalami 

deficit air sekitar 201 BCM (billion cubit meters).113 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai water tower of 

Asia, dataran tinggi Tibet memiliki peran yang krusial bagi seluruh Asia. 

Terlebih lagi sungai Brahmaputra yang mengaliri tiga negara terpadat di 

dunia: Tiongkok, India dan Bangladesh, yang saling menggantungkan 

masa depan bangsanya dengan air yang dibawa oleh sungai ini. Dengan 

adanya keputusan Tiongkok sebagai negara hulu untuk melakukan 

pengalihan aliran sungai melalui water diversion project, maka 

persaingan dan perseteruan antar ketiga negara terjadi untuk saling 

                                                 
113 Jing L. (2010). China faces water deficit. [online] Available at:  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/27/content_9777213.html 

[Accessed 11 Des. 2018]. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/27/content_9777213.html
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mengamankan jatah air masing – masing. Oleh karena hal tersebut, 

dalam melihat bagaimana sebuah negara mencapai maupun melindungi 

status hegemony nya pada sebuah sungai internasional, perlu 

sebelumnya dilihat bagaimana perilaku antar aktornya, bagaimana 

sungai internasional tersebut mempengaruhi masing – masing aktor, 

bagaimana juga persebaran source of power yang dimiliki oleh negara. 

Lebih lanjut lagi, dalam melihat bagaimana source of power Tiongkok 

di implementasikan melalui penggunaan strategi – strategi dan 

mekanisme yang ada akan lebih lanjut penulis jelaskan pada Bab V 

penelitian. 

5.2 Strategi Tiongkok dalam Mempertahankan Status Hydro-

Hegemony di Sungai Brahmaputera 

Merujuk kepada penjelasan Zeitoun dan Warner, semua negara yang 

dihadapkan dengan sumber daya yang sama akan cenderung 

berkompetisi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya tersebut 

dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup mereka, serta menjadi 

pengatur sumber daya tersebut.114 Supaya sebuah negara dapat 

mendapatkan akses dan kendali tersebut, itu berarti negara juga harus 

dapat menghilangkan kendali dan atau akses negara lain atas sumber 

daya tersebut. 

                                                 
114 Ibid. Hlm. 452 
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Dikarenakan hal tersebut, negara menggunakan source of power 

yang dimiliki, dan kemudian akan menggunakan strategi – strategi untuk 

mengamankan kendali atas sumber daya, dalam kasus ini air pada sungai 

lintas batas. Strategi pertama adalah resource capture, menggunakan 

cara – cara keras dan ekspliotatif untuk secara langsung mengamankan 

sumber daya tersebut seperti halnya invasi dan pengambil alihan 

wilayah dimana terletak sumber daya yang diperebutkan.115 

Dikarenakan sifatnya yang aggresif, strategi ini seringkali 

menghilangkan atau bahkan mentiadakan kapabilitas negara lain dalam 

melakukan tindakan yang serupa. Selain resource capture, pilihan 

strategi kedua adalah containment. Pada strategi ini, negara akan 

melakukan tindakan – tindakan yang koersif seperti pembangunan 

bendungan, atau mengambil alih bendungan negara lain, hingga 

merusak fasilitas maupun sumber daya negara lain supaya tidak dapat 

digunakan.116 Sama dengan resource captue, strategi containment 

memiliki sifat yang tegas dan direct oleh karena itu, seringkali 

pemilihan dan penggunaan strategi ini akan mengekskalasi konflik antar 

negara riparian, dan resiko yang dihadapi pun sangat besar dan costly. 

Sedangkan strategi ketiga, integration, merupakan jalur alternatif yang 

lebih mengutamakan pendekatan secara lembut. Strategi ini memadukan 

penggunaan imbalan (incentives) dan perjanjian – perjanjian yang 

                                                 
115 Ibid. Hlm. 453 
116 Ibid. Hlm. 437 
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diharapkan dapat memberikan keuntungan tanpa memperbesar resiko 

kerugian satu negara.117  

Sungai Brahmaputra merupakan salah satu sungai terbesar dan 

berpengaruh di dunia, namun, pengelolaan yang ada masih cenderung 

sangat sedikit. Terlebih lagi dengan lemahnya institusi dan regulasi yang 

mengatur sumber daya air lintas batas ini menyebabkan negara – negara 

riparian hanya dapat mengandalkan tindakan – tindakan koersif untuk 

mengamankan jatah airnya, dengan pilihan tersedianya perjanjian 

bilateral antar negara riparian.118 

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, dengan memilih 

untuk menggunakan strategi – strategi tertentu berdasarkan source of 

power yang dimiliki sebuah negara, penggunaan kedua hal tersebut akan 

digolongkan menjadi empat mekanisme berbeda, dimana setiap source 

of power dan strategi yang dipilih akan menghasilkan mekanisme yang 

berbeda. Penulis disini kemudian memilih dan memilah apa saja source 

of power dan strategi yang digunakan oleh Tiongkok untuk kemudian 

mencoba mengkategorisasikan mekanisme yang digunakan dalam 

perpaduan tersebut. Pada Bab II dan Bab IV penelitian penulis telah 

menjelaskan bahwa sungai Brahmaputra yang mengalir dari dataran 

tinggi Tibet hingga mengalir ke laut lepas di Teluk Bengal ini 

                                                 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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merupakan sungai yang menghidupi tiga negara terpadat di dunia, 

Tiongkok, India, dan Bangladesh. Adanya water diversion project yang 

dicanangkan oleh Tiongkok akan secara langsung mengubah aliran 

sungai Brahmaputra menuju utara Tiongkok yang jelas – jelas dapat 

merugikan negara riparian lain. Proyek ini kemudian akan menjadi salah 

satu fokus terbesar penulis dikarenakan dampak sosial, ekonomi, serta 

lingkungan yang akan diakibatkan kepada seluruh negara riparian yang 

ditimbulkan. 

5.2.1 Coercive Compliance-Producing Mechanism  

Mekanisme ini mengutamakan cara – cara yang menggunakan 

kekerasan (koersif) untuk mendapatkan kepatuhan dari negara – negara 

riparian lain dan mempertahankan atau mencapai status hydro-

hegemony.119 Pada mekanisme ini, terdapat tiga strategi utama: resource 

capture, containment, dan integration. Mengacu kepada data – data dan 

temuan penulis pada Bab IV penelitian, penulis dapat melihat berbagai 

strategi yang diambil oleh Tiongkok. 

Strategi pertama, resource capture, menggambarkan bagaimana 

sebuah aktor yang hendak meraih atau mempertahankan status hydro – 

hegemonynya melakukan tindakan – tindakan yang keras dan 

ekspliotatif untuk secara langsung mengamankan sumber daya tersebut 

seperti halnya invasi dan pengambil alihan wilayah dimana terletak 

                                                 
119 Ibid. Hlm. 447 
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sumber daya yang diperebutkan. Dalam penelitian ini, aktor yang dilihat 

adalah Tiongkok, dan sumber daya alam yang diperebutkan adalah 

sungai Brahmaputra. Terdapat beberapa tindakan yang tergolong 

mekanisme ini, antara lain pengambil alihan wilayah yang dialiri sungai 

dengan aneksasi (land annexation), pembangunan fasilitas – fasilitas 

penampung dan pengolahan air dalam skala besar (large scale 

damming). 

 Mengenai pengambil alihan wilayah atau aneksasi, perlu diketahui 

bahwa sebelum tahun 1950, Tibet merupakan sebuah negara yang 

berdiri sendiri. Pada tahun 1912, setelah runtuhnya dinasti Qing, Tibet 

berdiri sebagai negara sendiri, dan menjadi negara protektorat Tiongkok 

dan Inggris hingga tahun 1950.120 Pada tahun 1950, dibawah pimpinan 

Mao Zhedong, menginvasi Tibet hingga menggunakan tantara 

bersenjata dengan legitimasi ingin memerdekakan Tibet dari sistem 

feudalisme, meningkatkan kapabilitas ekonomi wilayah tersebut, dan 

mempersatukan Tibet dengan Tiongkok.121 Invasi ini dimulai ketika 

pada tahun yang sama, Tibet berusaha untuk mendapatkan dukungan 

rakyat internasional dengan berkomunikasi dengan Persatuan Bangsa 

Bangsa (PBB). Pada awalnya, Tiongkok menawarkan beberapa poin 

yang berisi tuntutan agar Tibet menghentikan tindakan tersebut, 

                                                 
120 Perkins, D. (2013). Encyclopedia of China. London: Routledge, pp.527-528. 
121 Reference. (2018). Why Did China Invade Tibet? [online] Available at: 

https://www.reference.com/history/did-china-invade-tibet-c60471c0c773c0e8 

[Accessed 5 Sep. 2018]. 
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bergabung dengan Tiongkok, dan dalam prosesnya mendapat dukungan 

penuh untuk perekonomian, militer, dan pembangunan infrastruktur.122 

Namun, hal tersebut dihiraukan oleh Tibet dan memaksa Tiongkok 

mengambil tindakan militer dan menginvasi Tibet. Setelah terjadinya 

invasi, pada tahun 1951, perjanjian Seventeen Point Agreement for the 

Peaceful Liberation of Tibet ditandatangani oleh Dalai Lama ke 14, 

pemimpin de facto Tibet dan Mao Zhedong yang pada dasarnya 

menyatakan bahwa Tibet secara sukarela bergabung dengan Tiongkok 

dan dikarenakan hal tersebut pemerintah Tiongkok memberikan 

autonomi khusus kepada Tibet123. Secara penuh, isi Seventeen Point 

Agreement for the Peaceful Liberation of Tibet akan penulis lampirkan 

pada bagian Lampiran setelah penelitian ini. 

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani dan Tibet menjadi 

wilayah berautonomi khusus Tiongkok, pada tahun 1952, Mao Zedong 

mengatakan “the south has plenty of water, the north much less. If 

possible, the north should borrow a little.”124 Selain itu pada poin ke 14 

dari Seventeen Point Agreement for the Peaceful Liberation of Tibet, 

disebutkan bahwa:  

“The CPG (Central People's Government) shall have centralized 

handling of all external affairs of the area of Tibet; and there will be 

peaceful co-existence with neighboring countries and establishment and 

                                                 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 The Economist (2018), Op. Cit 
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development of fair commercial and trading relations with them on the 

basis of equality, mutual benefit and mutual respect for territory and 

sovereignty”.  

 

Fakta – fakta tersebut seakan menyebutkan bahwa Tiongkok sadar 

akan pentingnya sumber daya air bagi kelangsungan Tiongkok, 

ditambah lagi dengan besarnya potensi air Tibet, maka Tiongkok 

memilih untuk melakukan land annexation ke Tibet. 

Selain land annexation, yang dilakukan Tiongkok ketika 

menganeksasi Tibet, setelah itu Tiongkok juga turut melakukan large 

scale damming dengan berjalannya water diversion project. Proyek 

pembangunan infrastruktur air termahal dan terbesar di dunia ini 

dicanangkan pada tahun 2001 dan mulai beroperasional pada tahun 

2014.125 Seperti yang sebelumnya telah penulis jelaskan pada latar 

belakang penelitian, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengalokasikan 

daerah selatan Tiongkok yang kaya akan sumber daya air ke utara. 

Dalam pengalokasiannya ini, daerah selatan Tiongkok dibagi menjadi 

tiga, timur, barat, dan tengah, dimana pada masing – masing wilayah 

tersebut dialokasikan air dalam kapasitas – kapasitas tertentu yang 

nantinya akan dialirkan ke utara. Pada Bab IV penelitian, penulis juga 

menyebutkan bahwa berjalannya proyek ini diharapkan dapat menjadi 

jawaban atas kurangnya air di bagian Utara Tiongkok. 

                                                 
125 Ibid. 
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Sumber: Military Budget http://militarybudget.org/china/  

 

Strategi kedua pada mekanisme ini, containment, merupakan 

strategi yang didasari penggunaan kekuatan militer. Pada Bab IV 

penelitian, penulis telah mencoba untuk menyajikan data – data 

mengenai kemampuan militer Tiongkok beserta negara – negara riparian 

lainnya. Dari data yang ditemukan oleh penulis, mudah untuk 

mengatakan bahwa secara militer, Tiongkok memang jauh lebih 

mumpuni jika dibandingkan dengan India maupun Bangladesh. Sebagai 

negara dengan pengeluaran dan perbelanjaan militer terbanyak ke dua 

di dunia, Tiongkok dapat menghabiskan hingga sekitar $228,2 Miliar 

pada tahun 2017 untuk perbelanjaan militernya126. Sedangkan pada 

tahun yang sama, India hanya menghabiskan sebesar $59,757 Miliar, 

dan Bangladesh sebesar $3,473 Miliar127. 

  

 

 

  

                                                 
126 Militarybudget.org. (2012). Military Budget in China – Chinese Military. Op.Cit 
127 Ibid. 

Gambar 13: Tabel Perbelanjaan Militer dan Persentase GDP 

Tiongkok 

http://militarybudget.org/china/
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Menurut global firepower index, pada tahun 2017, Tiongkok 

menempati peringkat ke tiga dengan negara terkuat secara militer di 

dunia, India menempati peringkat ke empat, dan Bangladesh berada jauh 

di belakang kedua negara tersebut dengan peringkat ke 56.128 Perlu 

diketahui bahwa, dalam penilaian dan penentuan peringkat – peringkat 

ini beberapa faktor menjadi konsiderasi. Faktor – faktor tersebut adalah 

jumlah personil militernya, jumlah kendaraan tempur, sumber daya 

alamnya, kemampuan keuangannya, dan posisi geografis sebuah negara. 

Dibawah ini, penulis sertakan label dari global firepower index 

mengenai kekuatan militer Tiongkok.  

                                                 
128 Globalfirepower.com. (2017). 2017 China Military Strength. [online] Available 

at: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-

detail.asp?country_id=china [Accessed 6 Sep. 2018]. 
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Gambar 14: table Global Firepower Index Tiongkok tahun 2017 
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Sumber: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-

detail.asp?country_id=china  

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china
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Melihat data – data tersebut, penulis beranggapan bahwa pada DAS 

Brahmaputra ini, Tiongkok memang berada pada posisi teratas, diikuti 

dengan India. Namun, Bangladesh, secara militer tidak akan dapat 

menyaingi kekuatan militer Tiongkok. Namun, dengan adanya fakta 

bahwa secara militer Tiongkok merupakan negara terbaik di kawasan 

ini, maka aman untuk dikatakan bahwa Tiongkok dapat 

mengaplikasikan strategi containment untuk melindungi status 

hegemony nya. Namun, dengan adanya perbedaan kualitas militer 

tersebut, penulis menganggap Tiongkok tidak perlu menggunakan 

tindakan – tindakan dengan strategu containment. 

Strategi ketiga dalam mekanisme ini adalah integration, dimana 

negara yang berusaha untuk melindungi atau mencapai status hegemony 

memilih untuk menggunakan jalan – jalan diplomatis dan perjanjian – 

perjanjian untuk mendapatkan dan mengamankan akses terhadap 

sumber daya air dari sungai lintas batas. Seperti yang sebelumnya telah 

disinggung pada Bab IV penelitian, Tiongkok memiliki beberapa 

hubungan bilateral dengan masing – masing negara India dan 

Bangladesh, dimana Tiongkok setuju untuk membagikan data yang 

berkaitan dengan sungai Brahmaputra. Selain itu, Tiongkok dan 

Bangladesh juga sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan – 

pembangunan fasilitas dan pelatihan tenaga kerja di Bangladesh. 
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Pada daerah aliran sungai ini, faktor militer Tiongkok memang 

menjadi bahan pertimbangan negara – negara riparian lain yang hendak 

menentang perilaku Tiongkok mengenai pemanfaatan sungainya. 

Dikarenakan hal tersebut, jika misalnya India dan Bangladesh hendak 

menentang Tiongkok, kecil kemungkinan kedua negara tersebut akan 

memilih jalur konfrontasi langsung, namun masih memungkinkan jika 

mereka mengkonsiderasi pendekatan – pendekatan yang diplomatis dan 

secara legal hukum, dimana Tiongkok juga memiliki kemampuan yang 

lumayan hebat. 

Selain itu, secara ekonomi dan teknologi, Tiongkok juga memiliki 

keunggulan dan kekuatan yang tidak dapat disandingkan dengan dua 

negara riparian lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari dilaksanakannya 

water diversion project yang notabene merupakan proyek pembangunan 

infrastruktur pengelolaan air terbesar dan termahal di dunia. 

Mekanisme yang sama juga dapat dilihat digunakan oleh dua negara 

hegemon lainnya: Turki di sungai Euphrates dan Tigris, serta Mesir di 

sungai Nil, dimana kedua negara tersebut memiliki kekuatan materiil 

yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan negara – negara riparian 

di DAS masing – masing. Dengan memadukan kemampuan ekonomi, 

kekuatan militer, dan keunggulan teknologi, Tiongkok, sama seperti 

Turki dan Mesir dapat menggunakan mekanisme ini dengan mudah 
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untuk mencapai dan melindungi status hydro – hegemony di sungai 

masing – masing. 

5.2.2 Utilitarian Compliance-Producing Mechanism 

Mekanisme ini digolongkan melalui penggunaan strategi – strategi 

dan tindakan – tindakan yang lebih lembut dan rewarding jika 

dibandingkan dengan coercive mechanism. Mekanisme ini 

menggunakan empat strategi utama, yaitu incentives, diplomatic 

regocnition, military aid, dan military alliance. Zeitoun dan Warner 

menyebutkan bahwa mekanisme ini lebih sering digunakan sebuah 

negara yang tidak ingin melakukan tindakan militer dan mencari cara – 

cara yang diumpamakan win – win solution.129 

Strategi pertama, incentives, dapat dilihat dengan bagaimana sebuah 

negara memberikan dukungan – dukungan ekonomi terhadap negara – 

negara saingannya, dengan harapan dapat mendapatkan dan 

memenangkan hati saingannya tersebut sehingga dapat mengamankan 

jatah airnya.130 Tiongkok memang diberkahi dengan sumber daya alam, 

namun selain minyak, hampir tidak ada lagi sumber daya berkualitas 

ekspor dari Tiongkok.131 Namun hal tersebut tidak berarti Tiongkok 

melemah secara ekonomi. Faktanya, justru Tiongkok berada jauh dari 

                                                 
129 Zeitoun, M., Warner, J., (2006). Op.Cit., hlm. 447   
130 Ibid. 
131 Eckart, J. (2016). 8 things you need to know about China’s economy. [online] 

World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-

facts-about-chinas-economy/ [Accessed 6 Sep. 2018]. 
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hal tersebut. Sejak tahun 1820 Tiongkok telah menjadi negara dengan 

GDP terbesar di dunia, namun keadaan tersebut memburuk pada saat 

reformasi pada tahun 1978.132 Sejak saat itu Tiongkok mengalami 

kenaikan GDP sebesar 10% hampir setiap tahunnya hinnga tahun 2014. 

Pada tahun 2014 tersebut, GDP Tiongkok telah menjadi 49 kali lebih 

besar daripada tahun 1978; dari 155 US$ hinnga 7,590 US$.133 Diantara 

tahun – tahun tersebut, Tiongkok juga berhasil membantu 800 juta orang 

masyarakat Tiongkok melewati garis kemiskinan, satu pencapaian 

ekonomi yang hingga penelitian ini ditulis belum dapat dicapai oleh 

negara manapun di dunia.134 

Tanpa adanya sumber daya alam yang dapat dijadikan komoditas 

perdagangan, Tiongkok justru menjadi pusat produksi elektronik di 

dunia, memanfaatkan meningkatnya permintaan alat – alat elektronik 

dan teknologi di seluruh dunia.135 Alat – alat teknologi dan elektronik 

seperti komputer, telepon genggam, hingga kipas angina dan pendingin 

ruangan menjadi ‘keahlian’ ekspor Tiongkok. Pada tahun 2016 sendiri, 

Tiongkok berhasil melakukan ekspor total senilai $2.27 Trliun, dimana 

komoditas ekspor terbesarnya adalah alat – alat teknologi dan mesin 

seperti komputer (7.6% sebesar $173 Miliar), diikuti dengan 

broadcasting equipment (7.1% sebesar $160 Miliar), telepon (4.8% 

                                                 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid.  
135 Ibid.  
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sebesar $109 Miliar), integrated circuits (2.8% sebesar $64.6 Miliar) 

dan peralatan elektronik kantor (1.9% sebesar $42.8 Miliar)136. 

Melihat pada kawasan Asia sendiri, negara tujuan ekspor terbesar 

Tiongkok adalah Hong Kong (25% dari total ekspor Tiongkok ke negara 

– negara Asia), Jepang (15%), Korea Selatan (8.7%), Vietnam (6%) dan 

India (5.9%), sedangkan Bangladesh sendiri merupakan negara tujuan 

ekspor Tiongkok ke 16 (1.4%).137  

 

  

                                                 
136 Atlas.media.mit.edu. (2016). OEC - China (CHN) Exports, Imports, and Trade 

Partners. [online] Available at: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/ 

[Accessed 6 Sep. 2018]. 
137 The Observatory of Economic Complexity. (2018). Export Destinations of China 

(2016). [online] Available at: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2016/ 

[Accessed 11 Sep. 2018]. 

Sumber: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2016/ 

Gambar15: Tabel Tujuan Ekspor Tiongkok di Asia 
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Gambar 16: Tabel Komoditas Ekspor Tiongkok 

Sumber: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2016/ 

Gambar 17: Tabel Komoditas Ekspor Teknologi Tiongkok 

Sumber: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2016/ 
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Berbicara lebih lanjut mengenai komoditas ekspor Tiongkok, sebesar 

52% dari keseluruhan ekspor Tiongkok ke India merupakan peralatan 

elektronik dan teknologi, diikuti dengan produk – produk kimia (15%) 

dan besi – besian dan mineral (7,3%)138, sedangkan komoditas terbesar 

yang diekspor oleh Tiongkok ke Bangladesh adalah tekstil (38%), 

diikuti dengan peralatan elektronik dan teknologi (24%), dan besi – 

besian (8,1%).139  

  

                                                 
138 Ibid. 
139 Ibid. 

Sumber: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/ind/show/2016/ 

Gambar 18: Bagan Komoditas Ekspor Tiongkok ke India 
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Melihat data – data tersebut, dapat dilihat jika Tiongkok melakukan 

sejumlah kegiatan ekspor terhadap negara – negara riparian lainnya. 

Namun, jika melihat kembali kepada negara – negara tujuan ekspor 

terbesar Tiongkok di Asia, India menjadi tujuan ekspor ke lima dan 

Bangladesh menjadi tujuan ke 16, penulis merasa Tiongkok tidak 

memberlakukan kegiatan ekspor ini sebagai bentuk dari strategi trade 

incentives. Selain itu, penulis juga tidak menemukan adanya bukti yang 

menyebutkan bahwa dalam jangka waktu penelitian penulis, yaitu 

diantara tahun 2014 hingga 2017, Tiongkok pernah memberikan 

bantuan keuangan kepada baik India maupun Bangladesh. 

Strategi kedua pada mekanisme ini adalah diplomatic recognition 

dimana sebuah negara memberikan dukungan atau pengakuan secara 

diplomatis kepada sebuah aktor riparian dengan tujuan bahwa hal 

tersebut akan memberi akses terhadap sumber air. Melihat ketiga negara 

Sumber: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/bgd/show/2016/ 

Gambar 19: Bagan Komoditas Ekspor Tiongkok ke Bangladesh 
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riparian ini, di dalam jangka waktu penelitian penulis, Tiongkok penulis 

anggap tidak melakukan strategi ini dikarenakan pengakuan diplomatis 

dari dan ke tiga negara sudah sejak lama terjadi, bahkan sebelum 

persaingan akan sungai Brahmaputra ini terjadi. 

Strategi selanjutnya adalah military aid. Strategi ini menggunakan 

bantuan – bantuan persenjataan dan militer, dan sama seperti incentives 

dan diplomatic recognition, bertujuan untuk memenangkan hati 

pesaingnya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya air lintas 

batas. Namun, selama penulisan penelitian ini, di dalam jangka waktu 

penelitian penulis, penulis tidak menemukan adanya bantuan militer dari 

Tiongkok kepada India maupun Bangladesh. Namun, penulis 

menemukan adanya bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan 

Tiongkok kepada Bangladesh. 

Tiongkok secara resmi mengumumkan bantuan kemanusiaan 

terhadap Bangladesh sehubungan dengan melonjaknya jumlah 

pengungsi Rohingnya melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi pada 29 

Juni 2018.140  Mewakili negaranya, Wang Yi bertemu dengan Menteri 

Luar Negeri Bangladesh Abdul Hassan Mahmood Ali di Beijing dan 

menyatakan akan memberikan bantuan secepat mungkin. Bantuan ini 

diberikan sejak adanya sekitar 700,000 orang Rohingnya yang 

                                                 
140 AP News. (2018). China offers aid to Bangladesh over Rohingya refugee crisis. 

[online] Available at: https://apnews.com/b1b25b0afdb54456a1aba7804019fa29 

[Accessed 7 Sep. 2018]. 
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mengungsi ke Bangladesh dikarenakan konflik yang terjadi di 

Myanmar.141 

Pada strategi terakhir mekanisme ini, military alliance, penulis 

justru tidak menemukan adanya bentuk kerjasama militer antara ketiga 

negara. Penulis menganggap hal ini dikarenakan tingginya tensi antara 

Tiongkok dan India menyebabkan kerjasama militer hampir tidak 

mungkin terjadi, dan di lain sisi, Bangladesh memiliki banyak 

permasalahan yang lebih dahulu perlu dijawab sebelum mendahulukan 

kepentingan militernya. 

Kecilnya bantuan – bantuan yang diberikan oleh Tiongkok terhadap 

India maupun Bangladesh menghilangkan kemungkinan mereka 

menggunakan mekanisme utilitarian compliance-producing mechanism 

ini dalam mempertahankan status hydro – hegemony nya, walaupun 

secara tertulis memang Tiongkok memberikan sejumlah hubungan yang 

menguntungkan kedua belah pihak seperti adanya kegiatan ekspor – 

impor yang sehat antara Tiongkok dengan India dan Bangladesh.   

                                                 
141 Ibid. 
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5.2.3 Normative Compliance-Producing Mechanism 

Mekanisme ini mendahulukan penggunaan strategi – strategi yang 

didasari dengan kerjasama antara negara riparian. Kerjasama disini 

digambarkan dengan adanya pengelolaan bersama, adanya pembagian 

data dari masing – masing negara riparian, dan upaya konservasi. 

Melalui legalitas peraturan internasional, regional, perjanjian bilateral, 

and peraturan – peraturan tertulis, sebuah negara dapat mendapatkan 

pengaruh dalam perolehan air, serta mengukuhkan posisinya sebagai 

negara yang memiliki status hydro-hegemon. 

Pada tahun 1997, dibawah naungan Persatuan Bangsa – Bangsa 

(PBB), the International Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses ditandatangani dan diratifikasi 168 negara 

di seluruh dunia.142 Menariknya Tiongkok merupakan salah satu 

diantara 3 negara yang tidak menanda tangani perjanjian tersebut. Lebih 

lanjut lagi, India termasuk dalam 3 negara yang menolak untuk 

melakukan penanda tanganan perjanjian tersebut. 

The International Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses mengatur bagaimana negara – negara yang 

dilewati dan dialiri oleh sungai internasional dan lintas batas seharusnya 

                                                 
142  Walker, B. (2014). China and India ignore UN watercourses convention. [online] 

Chinadialogue.net. Available at: https://www.chinadialogue.net/blog/7229-China-

and-India-ignore-UN-watercourses-convention/en [Accessed 7 Sep. 2018]. 
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berperilaku dalam pengelolaan sungainya dengan tujuan tidak 

memberikan pengaruh yang merugikan dan merusak kualitas air negara 

tetangganya yang dialiri sungai yang sama.143 

Dengan menolak menandatangani dan meratifikasi perjanjian 

tersebut, secara teknis, Tiongkok ‘berhak’ melakukan tindakan apapun 

yang mereka inginkan terhadap sungai Brahmaputra tanpa harus takut 

mendapat sanksi atau hukuman berskala internasional. Maka, jika dilihat 

dari kaca mata hukum internasional, dengan berjalannya water diversion 

project yang merubah aliran sungai Brahmaputra, Tiongkok dianggap 

tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. 

Namun, dalam skala bilateral, perjanjian dan kerjasama dalam 

pengelolaan sungai Brahmaputra ini terlihat. Seperti yang telah penulis 

sebutkan sebelumnya pada Bab IV penelitian, Tiongkok setuju untuk 

memberikan data mengenai debit air dari sungai Brahmaputra. 

Tiongkok juga turut membantu Bangladesh dalam perbaikan dataran 

sekitar sungai akibat erosi dan program – program pengembangan 

kapabilitas sumber daya masyarakat. Sejak tahun 2015, kedua negara 

juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) mengenai 

                                                 
143 Gupta, J. (2016). The Watercourses Convention, Hydro-hegemony and 

Transboundary Water Issues, hlm 118-122 [online] tandfonline.com. Dapat diakses 

pada: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2016.1198558?needAccess=t

rue#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwL

zAzOTMyNzI5LjIwMTYuMTE5ODU1OD9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEA

w [Diakses pada 4 Juni 2017].   
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pembagian data debit air Brahmaputra, curah hujan, ramalan resiko 

banjir, dan program pencegahan bencana alam.144  

Selain perjanjian bilateral dengan Bangladesh tersebut, Tiongkok 

juga memiliki sebuah perjanjian bilateral dengan India. Pada tahun 

2013, Tiongkok dan India bersama – sama menangatangani 

memorandum of understanding (MoU) yang menyebutkan 

transboundary rivers merupakan asset terbesar dan terpenting untuk 

perkembangan dan kelangsungan hidup kedua negara.145 Dalam Mou 

ini, kedua negara juga setuju untuk memperbaiki kepercayaan dengan 

cara membangun komunikasi yang baik dan saling berbagi data 

mengenai sungai Brahmaputra.  

Namun, perlu diketahui bahwasannya dpada DAS Brahmaputra ini 

tidak terdapat bentuk perjanjian multilateral antara negara – negara 

riparian. Dengan adanya fakta bahwa Tiongkok secara jelas tidak 

meratifikasi perjanjian internasional dalam pengelolaan air, maka 

terlihat bagaimana Tiongkok menggunakan hal tersebut untuk 

kepentingannya sendiri. Maka disini penulis berpendapat bahwa dengan 

minimnya perjanjian – perjanjian yang dimiliki Tiongkok mengenai 

pengelolaan sungai ini, baik dalam skala regional maupun internasional, 

                                                 
144 Samaranayake, N. (2012). Op.Cit 
145 Lovelle, M. (2016). Co-operation and the Brahmaputra: China and India Water 

Sharing - Future Directions International. [online] Future Directions International. 

Available at: http://www.futuredirections.org.au/publication/co-operation-and-the-

brahmaputra-china-and-india-water-sharing/ [Accessed 9 Sep. 2018]. 
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hal tersebut memberikan celah bagi Tiongkok untuk tetap menjadi 

negara yang menguasai air Brahmaputra secara keseluruhan. 

5.2.4 Hegemonic Compliance-Producing Mechanism 

Mekanisme terakhir ini menggunakan keunggulan – keunggulan 

yang dimiliki sebuah negara seperti militer, ekonomi, politik, dan image 

yang baik untuk melakukan sekuritisasi air sehingga memberikannya 

kendali atas sumber daya air lintas batas.146 Negara yang memiliki 

keunggulan – keunggulan tersebut dapat memberikan legitimasi atas 

tindakan pengelolaan airnya dengan menggunakan media, memadukan 

popular believes dengan scientific facts.147 Dengan menggunakan 

perpaduan tersebut, sebuah negara dapat mendapatkan legitimasi, 

hingga dukungan berskala internasional dalam kegiatannya. 

Pada penelitian ini, penulis memperhatikan bagaimana Tiongkok 

kerap kali memeperkan bagaimana keadaan negaranya yang sekarang 

berada diambang kekeringan dan membutuhkan pasokan air baru. 

Informasi – informasi tersebut dapat dengan mudah ditemukan di warta 

berita dan internet, sehingga Tiongkok dapat menyebar luaskan 

scientific facts tersebut kepada banyak orang di dunia. Selain itu, fakta 

bahwa Tiongkok merupakan negara industri terbesar di dunia 

menyebabkan mereka membutuhkan air yang lebih banyak di 

                                                 
146 Zeitoun, M., Warner, J., (2006). Op.Cit., hlm 448-450.   
147 Ibid.  
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bandingkan dengan negara – negara lain pada umumnya merupakan hall 

umrah yang diketahui oleh banyak orang di dunia; hal tersebut adalah 

popular believes. Dengan memadukan kedua hal tersebut, diiringi 

dengan kemampuan militer, ekonomi, dan keunggulan di bidang politis 

dan diplomatis Tiongkok dapat dengan mudah menggunakan 

mekanisme ini untuk memberikan legitimasi atas berjalannya water 

diversion project walaupun hal tersebut dapat terbukti menyakiti negara 

riparian yang lain. 

5.3 Degree of Conflict 

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan oleh penulis mengenai 

perkataan Zeitoun dan Warner bahwa pecahnya konflik atas sumber 

daya air lintas batas akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang 

terlibat, begitu pula jika diantara negara – negara riparian 

memberlakukan kerja sama hingga menghilangkan kuasa suatu negara 

atas airnya. Mengacu pada Water Event Intensity Scale (WEISS) milik 

Edward Azar seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 di Bab II penelitian 

ini, negara akan cenderung berusaha untuk mendekati angka 0 atau 

netral dalam skala intensitas konflik.  

Melihat hubungan antara ketiga negara, maka dapat dilihat pula 

berbedanya bentukan konflik yang terjadi diantara ketiganya. Melihat 

perilaku ketiga negara, sudah jelas hubungan ketiganya tidak terletak 

pada skala 7 (dimana ketiga negara berkerja sama hingga melebur 
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menjadi satu kesatuan) maupun -7 (adanya deklarasi perang). Mengacu 

pada fakta tersebut, dalam menentukan pada skala berapa konflik terjadi 

diantara Tiongkok terhadap India dan Bangladesh, penulis 

menggunakan sistem deduksi dengan mengolah data dan fakta yang 

telah di dapatkan sejauh penelitian ini ditulis. 

Setelah mengkonsiderasi berbagai data dan informasi tersebut, 

penulis menempatkan hubungan antara Tiongkok dengan India pada 

skala -4 atau political-military hostile action dikarenakan pernah 

terjadinya konflik bersenjata antara kedua negara mengenai daerah 

perbatasan yang dialiri oleh sungai Brahmaputra. Walaupun demikian, 

seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut terlihat membaik hingga 

mencapai skala -1 dimana terdapat adanya kecaman – kecaman dari 

pihak India terhadap perilaku pengelolaan air Tiongkok walaupun kedua 

negara telah memiliki bentuk perjanjian bilateral mengenai pengelolaan 

air dari sungai Brahmaputra. Sedangkan untuk hubungan antara 

Tiongkok dengan Bangladesh, penulis menempatkan hubungan kedua 

negara pada skala 4 dikarenakan adanya perjanjian kedua negara 

mengenai pembangunan infrastuktur, pelatihan sumber daya manusia, 

serta pembagian data mengenai sungai Brahmaputra. 
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5.4 Hydro-Hegemony Outcomes 

Sungai Brahmaputra di Asia Tengah ini mengaliri tiga negara 

terpadat di dunia, dimana yang satu merupakan negara industri terbesar 

di dunia, negara dengan resiko kekeringan dalam 20 tahun kedepan, 

serta negara yang dirugikan secara iklim dan geografis. Hal ini 

menyebabkan isu air, terutama bagi negara – negara yang dialiri oleh 

sungai Brahmaputra ini menjadi sangat krusial. Tiongkok secara tertulis 

terlihat memiliki keunggulan yang berada jauh diatas India dan 

Bangladesh. Tiongkok secara geografis dan wilayah merupakan negara 

yang mengendalikan water tower of Asia¸Tibet; negara yang secara 

legalitas hukum tidak dapat di salahkan atas penggunaan airnya sebagai 

negara hulu, negara dengan jumlah manusia terbanyak di dalamnya, 

serta salah satu negara dengan kemampuan ekonomi dan militer terbaik 

di dunia. 

Keunggulan – keunggulan tersebut menurut penulis menempatkan 

Tiongkok sebagai negara yang hydro – hegemon dan memiliki 

consolidated control atas statusnya tersebut. Dengan memadukan 

keunggulan – keunggulan yang dimilikinya, Tiongkok seakan 

menghiraukan segala rintangan dan tantangan yang diberikan negara 

pesaingnya, dikarenakan mereka telah mengetahui bahwa hal – hal 

tersebut tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap status 

mereka sebagai negara dengan status hydro – hegemony yang mutlak. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Melihat kembali pada seluruh data – data yang penulis temukan 

selama penulisan penelitian ini, begitu pula dengan analisis yang penulis 

telah sajikan, dengan harapan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

bagaimana strateri Tiongkok dalam mempertahankan status hydro – 

hegemony nya pada sungai Brahmaputra pada tahun 2014 – 2017, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa Tiongkok dalam kasus ini, 

memiliki segala keunggulan yang dapat dilihat dan diteliti, sehingga hal 

tersebut dapat membantu Tiongkok dalam mempertahankan statusnya 

tersebut.  

Keunggulan geografis menjadi kunci kesuksesan Tiongkok, dimana 

tindakan aneksasi mereka terhadap Tibet, jauh sebelum air menjadi 

pusat perhatian dunia, menyebabkan mereka memiliki kendali atas 

sungai yang memiliki air yang mengaliri 46% manusia di dunia. 

Keunggulan tersebut kemudian diimbangi dengan keunggulan secara 

teknis, teknologis, dan ekonomi, yang digambarkan dengan bagaimana 

Tiongkok merencanakan, menyelesaikan, dan memulai water diversion 

project, proyek hidrologi terbesar dan termahal di dunia. Kedua 

keunggulan tersebut kemudian ditopang dengan kekuatan militer 

Tiongkok yang arguably merupakan salah satu yang terbaik di dunia. 
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Dengan keunggulan – keunggulan tersebut, Tiongkok dapat dengan 

mudah menggunakan seluruh strategi yang digambarkan oleh Zeitoun 

dan Warner dalam hydro-hegemony. Namun, dalam permasalahan 

sungai Brahmaputra, penulis melihat bagaimana Tiongkok 

menghiraukan strategi – strategi dan mekanisme utilitarian dan 

memfokuskan source of power nya kepada strategi – strategi dan 

mekanisme yang coercive. 

 Penggunaan strategi – strategi Tiongkok dapat dilihat dari 

bagaimana ketika Tiongkok melakukan aneksasi Tibet dan sempat 

mengalami pertikaian dengan India dan menggunakan fakta – fakta 

untuk melakukan sekuritisasi air melalui mekanisme yang hegemonic 

dan coercive. Tiongkok dengan jelas terlihat memiliki kekuatan militer 

yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan India dan Bangladesh, 

selain itu, dengan adanya tindakan aneksasi Tibet oleh Tiongkok serta 

pembangunan water diversion project dapat dikatakan bahwa Tiongkok 

melakukan strategi resource capture dan containment terhadap India. 

Sedangkan, dengan menjadi salah satu eksportir terbesar 

Bangladesh, Tiongkok dapat melakukan strategi incentives. Selain itu, 

dengan diberikannya bantuan dari Tiongkok ke Bangladesh, berupa 

bantuan kemanusiaan sehubungan dengan meluapnya jumlah pengungsi 

Rohingnya di Bangladesh, hal tersebut juga turut menggambarkan 
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bahwa Tiongkok menggunakan strategi military aid dan incentives 

terhadap Bangladesh. 

Pada penulisan penelitian ini, penulis juga menemukan bagaimana 

dengan tidak menggunakan mekanisme normative, Tiongkok justru 

menggunakan mekanisme tersebut. Ketika Tiongkok menolak untuk 

menanda tangani dan meratifikasi UN International Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses, Tiongkok menjadi 

negara yang dapat dengan bebas melakukan tindakan apapun yang 

disukainya mengenai pengelolaan sungainya dikarenakan mereka tidak 

terikat dalam perjanjian tersebut. 

Hubungan konfliktual terjadi antara Tiongkok dengan India, namun 

tidak demikian dengan Bangladesh. Dengan mempertimbangkan hal - 

hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antar ketiga 

negara pada negative/dominative dengan perilaku konflik yang berada 

di sekitaran cold conflict. Setelah melihat keseluruhan hal – hal tersebut, 

penulis simpulkan bahwa bentuk Tiongkok memiliki consolidated 

control atas sungai Brahmaputra. 

6.2 Saran 

Setelah melalui proses penelitian dan menemukan kesimpulan atas 

penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil 

penelitian ini yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan acuan 
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penelitian - penelitian mengenai hydro – hegemony selanjutnya. Saran – 

saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:  

1. Memahami setiap variable yang ada pada konsep hydro 

hegemony. Hal ini penulis rasa penting dalam melakukan penelitian 

dikarenakan banyaknya variable yang saling terikat dan terhubung 

antara satu dengan yang lain menyebabkan proses penelitian dapat 

dengan mudah mendapatkan banyak kesulitan  

2. Memahami konteks sosial, budaya, serta politik pada daerah aliras 

sungai yang akan diteliti, dikarenakan perilaku antar aktor – aktor 

riparian pada DAS yang berbeda akan beragam. Seperti misalnya, pada 

Brahmaputra, DAS ini digolongkan sebagai transboundary water yang 

tidak memilki institusi diatas negara dalam pengelolaannya, sedangkan 

DAS Nil memilikinya.  

3. Strategi – strategi yang digunakan oleh Tiongkok dapat penulis 

katakan unik, dikarenakan Tiongkok memiliki source of power yang 

berada jauh diatas negara riparian yang lain, sehingga mereka dapat 

dengan leluasa memilih strategi dan memainkan celah – celah yang ada 

di dalamnya, seperti contoh ketika mereka menolak untuk 

menandatangani International Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses. Oleh karena itu, harap dipertimbangkan 

dengan seksama bagaimana perilaku negara dalam pengelolaan sumber 

kekuatannya. 
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