
1. Pendahuluan

Mundurnya dominasi kekuatan Maritim AS serta 
hadirnya India dan China dikawasan Asia selatan 
sebagai kekuatan baru Asia dengan pengaruh global 
memunculkan situasi unik di kawasan ini. Tiga pe-
main kekuatan global ini sangat berarti dan sensitif 
satu sama lain, artinya memainkan satu atau lebih 
menjadi sangat berpengaruh bahkan dominan mem-
berikan effek kepada yang ketiga bahkan di luar 
tiga kekuatan besar ini. Angkatan Laut India den-
gan kelas “kapabel” di kawasan tersebut berambisi 
mengisi kekosongan ruang di regional Asia selatan 
bersamaan tumbuh dan hadirnya kekuatan mo dern 
maritim China yang berdalih mengawal strategi 
ekonomi nasionalnya bukan hanya dikawasan terse-
but bahkan sampai ke Somalia. India sebagai anak 
benua yang berkedudukan sepanjang garis yang 
menghubungkan titik-titik panas (fl ash-point) yang 
berbahaya yakni perbatasan Kasmir dengan Pakistan 
dan China, secara simultan tampil bersama-sama 
China di kawasan Samudra India. 

Di samping itu, krisis yang berkepanjangan di 
kawasan Kasmir berpotensi menciptakan ketidak-
stabilan seluruh kawasan dan tetap membutuh-
kan  mediator penengah antara Pakistan dan India, 
setidak-tidaknya meredam proliferasi sistem senjata 
(sista) nuklir  ataupun konvensional bahkan pelu-
ang untuk bertarung dengan aktor asimetrik dalam 
peperangan panjang (the long war)  (McLaughlin, ab-
stract). China konsisten mengejar “ends” kepentingan 
nasionalnya dengan memanfaatkan negara ketiga 
seperti Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, 
Thailand dengan memproyeksikan negara tersebut 
dengan proyek infrastruktur mega raksasa dan kelak 
akan dimanfaatkan sebagai pendukung kekuatan 
maritimnya dan program ini bagi China sangatlah 
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Perkembangan geopolitik di kawasan Asia khususnya 
Asia selatan sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana tidak, 
India yang sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai ‘mari-
time power’ di Asia muncul sebagai negara besar pesaing 
China. Persaingan kedua negara ini tidak saja hanya dalam 
bidang ekonomi tapi muncul sebagai dua kekuatan mar-
itim (maritime forces) yang signifi kan dikawasan ini.  Kedua 
negara ini pun saling bersaing strategi. Si ‘naga’ China 
muncul dengan strategi String of Pearl-nya dan direspon 
oleh India dengan Necklace of Diamonds Strategy-nya.

Walaupun China sementara ini masih disibukkan de-
ngan perhatiannya ke Asia Timur laut dan semenanjung 
Korea, China tetap konsisten dengan klaimnya di Laut Chi-
na Selatan. Stabilitas kawasan di Laut China Selatan akan 
berimplikasi langsung terhadap Indonesia. Banyak petinggi 
Negara yang mengingatkan betapa “semenanjung Ko-
rea” adalah zona panas. Mengingat pentingnya masalah 
Laut China selatan dalam konteks kepentingan Indonesia, 
nampaknya belum ada indikasi pergeseran kebijakan per-
tahanan Indonesia terkait konfl ik ini? 

Di tengah persaingan kekuatan India dan China, AS 
merasa memiliki kepentingan ekonomi, militer dan poli-
tik dihubungkan dengan stabilitas Asia dan betapa pen-
tingnya promosi balance of power. Menarik untuk dikaji 
pernyataan kedua pejabat negara, baik China maupun AS 
bahwa tujuan politik keamanan mereka di kawasan Asia 
Pasifi k bukanlah zero sum game. Apakah benar demikian? 
Dalam QD edisi April ini akan dicoba untuk melihat siapa 
diantara China dan AS yang akan memainkan Zero-Sum 
Game dengan n player, dan no-informations dan non-
cooperative di kawasan Asia Pasifi k. Bagaimanakah analisis 
ends, ways dan means AS dan China dalam masalah ini?

Masalah-masalah tersebut di atas akan dibahas dalam 
Quarterdeck edisi April 2012 ini. Selamat membaca!
Note: Kami memohon maaf atas keterlambatan Quarter-
deck edisi April ini dikarenakan masalah teknis. Terimakasih.
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menonjol sekali. Sebagai “outcome”nya negara-
negara ini diharapkan berperan untuk mengurangi 
dominasi AS di kawasan ini dan kegiatan tersebut 
dikenal sebagai strategi ‘String of Pearl’ (Rosenfi eld, 
44) sebagai strategi yang diciptakan China dan se-
baliknya India meresponnya  dengan strategi yang 
disebut “Necklace of Diamonds”. Meskipun China 
disibukkan dengan perhatiannya ke Asia timur laut 
dan semenanjung Korea yang disebut sebut sebagai 
zona “panas” namun tetap konsisten dan ngotot 
dengan klaimnya di Laut China Selatan maupun 
versus isu Taiwan dan tetap melirik perhatiannya 
kepada India. Pasang surutnya konfl ik dua negara 
ini sama halnya pertikaian antar aktor yang umum-
nya diawali dari isu perbatasan daratnya yakni keti-
ka pasukan India menduduki teritori yang diklaim-
nya di perbatasan Himalaya pada tahun 1962. China 
membalasnya dengan serangan ofensif dan memu-
kul mundur pasukan India, kemudian bergerak ke 
bagian utara timur laut bagian Arunachal Pradesh 
dan sebagian Kashmir serta membunuh 3000 pa-
sukan India. Semenjak benturan ini, China dan In-
dia tercatat sebagai negara yang terlama dengan 
isu perbatasan yang tidak terselesaikan, meskipun 
sesudah itu ada upaya rekonsiliasi sampai dengan 
tahun 2005, namun belum ada tanda-tanda men-
cair. Anehnya diluar benturan ini, hubungan per-
dagangan tetap terjalin baik selama bertahun-tahun 
bahkan semakin membesar, tercatat sampai akhir 
tahun 2010 neraca perdagangannya melebihi US$60 
million meskipun berpeluang gagal akibat tekanan 
potensial isu politik-militer. 

Hubungan dua negara yang signifi kan dengan 
kondisi yang sama-sama terbebani jumlah pen-
duduk terpadat dan terbesar pertama dan kedua di-
dunia, dan sama-sama berharap tumbuhnya pasar 
domestik di negaranya masing-masing. Khususnya 
China yang konsisten dengan strategi perdagangan 
dan ekonomi nasional dan kedua strategi itu ada-
lah bagian penting dari strategi keamanan nasional 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan People 
Liberation Army Navy (PLAN). Hubungan Sino-India 
bisa didekati dengan tiga pendekatan, pertama ba-
gaimana perspektif China terhadap India, kedua 
perspektif sebaliknya dari India terhadap China, dan 
ketiga perspektif negara sekitarnya dan AS terhadap 
China. Perspektif ketiga sangatlah wajar mengingat 
negara sekeliling tentunya mengharapkan adanya 
transparansi tentang intensi modernisasi PLAN 
nya dan bagi AS sendiri sekurang-kurangnya tidak 
mau kehilangan pengaruh di regional Asia selatan. 
Keempat, sebagai tambahan adalah menilai intensi 
deploi kekuatan  PLAN dan Indian Navy (IN) di ka-
wasan Asia selatan. Makalah ini sementara meng-
abaikan bayang-bayang proliferasi senjata nuklir 
India, Pakistan (krisis Kargil, tahun 1999, pen), dan 
China serta mencoba menggali bagaimana masing-

masing aktor memainkan strategi dan bagaimana 
pengaruhnya di ruang maritim tersebut.

2. Konfl ik di kawasan Asia selatan

Asia selatan selama ini dikenal sebagai pengek-
spor instabilitas. Mencermati dua negara raksasa 
khususnya China yang lebih memandang pragma-
tik hubungan bilateralnya dengan India dilandasi 
pemikiran bahwa kemajuan India masih bisa diatasi 
China (Ibid, hal 2) serta memposisikan India dalam 
tataran hirarkis kedua yakni sebagai “negara tetang-
ga” (Ibid, hal 2). Konstruksi perbatasan darat China-
India secara garis besar disebut garis McMahon atau 
dikenal sebagai LAC (line of actual control) meski-
pun Beijing pada tahun 1914 tidak mau menanda-
tanganinya (Kumar, hal 13), yang memanjang dan 
dibangun dari Ladakh di Kashmir  ke selatan dan ke 
timur sepanjang 2100 mil darat, dipotong Nepal dan 
Bhutan − merupakan produk isu perbatasan darat 
yang tidak pernah terselesaikan. Fokus China ten-
tang ekonomi dan perdagangan melalui Sea Lanes 
of Communication (SLOC) membuat negeri ini 
sangat peka terhadap kekuatan maritim yang tum-
buh sepanjang rute pendekat SLOC tersebut, dan 
membuat Beijing cepat curiga bila India melakukan 
manuver laut di luar IOR (Indian’s Ocean Regional) 
ditambah ambisi modernisasi unit-unit armada IN-
nya. 

Dua aktor yang nampaknya ingin diakui per-
anannya di kawasan Asia selatan ini bukan saja 
mengkuatirkan negara sekitarnya tetapi juga men-
ingkatkan suhu keamanan maritim dan AS tentu 
saja tidak mau kehilangan dominasi pengaruh 
meskipun sudah lama meninggalkan kawasan ini. 
Ada baiknya meninjau secara komprehensif apa 
yang terjadi di kawasan ini. Kawasan Asia selatan 
membentang mulai dari Afghanistan, memotong 
Pakistan, anak benua India, terus ke Nepal, Bhutan 
dan turun ke Bangladesh dan Sri Lanka (Peters, 1). 
Masing-masing memiliki sejarah panjang konfl ik, 
pertikaian bahkan perang yang tidak kunjung usai. 
India memiliki isu perbatasan darat yang tak per-
nah selesai juga pertikaian energi air bersih dengan 
Pakistan maupun China. Terorisme, insurgensi dan 
perang saudara berlangsung di Afghanistan, Paki-
stan, Kashmir, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, India dan 
Pakistan, dan faktor ini sangat kritikal menambah 
parahnya isu sekuriti mengingat hadirnya aktor 
non-negara di dalam maupun di luar yang berin-
teraksi dan membantu gerakan tersebut. Kehadiran 
kelompok-kelompok ilegal bersenjata tersebut me-
monopoli kekerasan di negara tersebut, dan meng-
kooptasi aparat keamanan untuk melibatkan diri 
bagi kepentingan kelompok ilegal itu (Ibid,18). Be-
berapa negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, 
Nepal, Bhutan dan Bangladesh sering disebut-sebut 
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telah melakukan manajemen perbatasan yang tidak 
semestinya baik terhadap garis batasnya dan bagian 
teritorinya. Di luar itu semua ada aktor-aktor yang 
secara tidak langsung bisa mempengaruhi kawasan 
ini seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel, Iran, 
AS dan lain-lainnya, termasuk Jepang dan Korea 
selatan, dua aktor terakhir ini lebih banyak terlibat 
dalam isu komersial (Ibid, hal 3), bahkan China dini-
lai sebagai tetangga yang potensial mempengaruhi 
iklim kawasan ini. Pemetaan umum entitas pertikai-
an dalam tanda lingkaran didemonstrasikan dalam 
gambar no.1 dibawah ini.
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Sumber: Ibid, 28

melibatkan dirinya lebih dalam ke dalam isu antar 
aktor dan membuat kawasan ini menjadi semakin 
berbahaya. Bila dikumpulkan ada beberapa aktor 
yang berinteraksi dengan kawasan ini baik dengan 
cara melibatkan diri, atau berkompetisi baik per-
dagangan maupun militer dengan masing-masing 
insentifnya. Dikuatirkan bila kelompok-kelompok 
anti pemerintah tersebut sukses dengan kampanye 
mereka, maka negara akan turun derajatnya menja-
di negara yang gagal (failed-state)  atau bahkan run-
tuh (collapse state) sama sekali dan sebaliknya dera-

Gambar 1
Peta kawasan Asia selatan
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Analog dengan aktor asimetrik atau aktor non-
negara lainnya yang cukup berpengaruh terhadap 
stabilitas kawasan ini dan boleh jadi sangat dekat 
dengan isu pertikaian antar aktor. Sesungguhnya 
setiap aktor di kawasan ini menghadapi beberapa 
format besar percekcokan etno-religi, terorisme, 
atau insurgensi, dan semua potensi tersebut mampu 

jat “khaos” (chaos) seperti itu sangatlah dinantikan 
sekali oleh  kelompok ilegal tersebut seperti teroris, 
dan aktor non-negara ilegal (traffi ckers) dan bentuk 
organisasi kejahatan internasional lainnya (Ibid, hal 
24). Bahasan ini dapat divisualisasikan dalam sketsa 
(model) dinamik yang menggambarkan interaksi 
destabilisasi seperti gambar di bawah ini. 

Sumber: Ibid, 56

Gambar 2
Interaksi aktor non negara yang berpeluang membuat destabilisasi kawasan



Termasuk di dalam entiti ini adalah kelompok 
yang hidup bermasyarakat di dalam negara se-
perti suku, golongan, agama (tribal, clan), yang bisa 
saja mengatas namakan kepentingan politik atau 
demokrasi dengan mengangkat isu-isu tertentu sep-
erti Pashtun atau Baloch, dalam situasi tertentu kel-
ompok-kelompok tersebut bisa menggunakan mili-
sia atau kelompok berseragam dan dipersenjatai. 
Berikutnya di bawah ini menggambarkan hubun-
gan antar aktor yang berpeluang merusak stabilitas 
kawasan.

Meskipun AS belum dilibatkan dalam model 
ini, bisa saja konfl ik AS versus Iran sekarang ini de-
ngan berlangsung dengan skenario  terburuk yakni 
pecahnya perang Iran baik dengan Israel dan atau 
AS akan memperkaya model ini. Dengan mencer-
mati ‘gambar 2’, dengan pertumbuhan dan interaksi 
kelompok ilegal ditambah ‘gambar 3’ tentang inte-
raksi kekuatan teknologi dan nuklir serta kebijakan 
kebijakan lain yang “peka” terhadap negara lain 
akan memberikan peluang terciptanya instabilitas 
kawasan Asia selatan.

Sumber: Ibid, hal 60

Gambar 3
Kooperasi antar Negara yang berpeluang merusak stabilitas kawasan
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3. Sino-India 

Sino-India menjadi sub-bahasan yang menarik, 
dengan merujuk laporan dan prediksi Dewan In-
telijen Nasional AS yang berjudul “Mapping the 
Global Future” bahwa menjelang tahun 2020, ko-
munitas internasional akan berhadapan dengan 
dimensi politik-ekonomi-militer (Pant, 760) sebagai 
konsekuensi bangkitnya China dan India. Lebih 
jauh lagi aspirasi, ambisi apapun juga namanya un-
tuk memperoleh status sebagai negara kuat, dan di 
atas segala-galanya memperoleh jaminan keamanan 
energi (minyak, makanan dan komoditas perdagan-
gan) memaksa sang “Naga” (China) dan “Harimau” 
(India) tidak lagi berkutat-kutat diruang anak be-
nua lagi dan suka atau tidak suka mengalihkan pan-
dangan ke ruang maritim (Holmes, et-all, 1). India 
tidaklah memandang China sebagai pemain legal 
di Samudra India, dan tidak lebih sebagai tetangga 
raksasa di sebelah timur yang berperilaku sebagai 
pesaing yang mencoba mengelilingi anak benua ini 
(a.l Gwadar di-Pakistan, pen) dan mencoba men-
garahkan  pengaruhnya ke barat sampai ke pantai 
Afrika. Asumsi ini bisa jadi benar mengingat China 
sementara ini masih memandang bahwa Samudra 
India masih merupakan arah strategik kedua bukan 
yang utama. Secara tradisional China semenjak ta-
hun 1993, masih menganggap jurusan tenggara den-
gan isu Laut China Selatannya merupakan jurusan 
strategik utamanya , termasuk isu kehadiran kekua-
tan AS dan kemerdekaan Taiwan (Tanner, 6 dan 
Scobell, 69-140). Namun juga kesadaran dan kebera-
nian dua negara itu merubah pandangan ke ruang 
maritim merupakan cara pandang dan keputusan 
nasional yang “cerdas” karena maritim adalah him-
punan induk (super-set) yang sangat menjanjikan un-
tuk “diburu” oleh pemilik strategi maritim nasional 
(Strategi Maritim Nasional sebaiknya lebih ditonjol-
kan dibandingkan Strategi Kelautan Nasional,pen). 

Sewajarnya inti kekuatan maritim (maritime for-
ces), yakni Angkatan Laut haruslah ditonjolkan 
mengingat deploinya kapabel meliput wilayah di 
semua perairan khususnya dari perairan “hijau” ke 
“biru”. Angkatan Laut manapun juga akan berope-
rasi dalam domain maritim yang terdiri dari elemen 
“lautan, laut, estuari, pulau, kepulauan, area pan-
tai dan ruang udara di atasnya, termasuk litoral” 
(Don, 8 dan JP, 3-32). Elemen tersebut berada da-
lam domain maritim termasuk semua sumber daya 
yang ada di dalam dan dasar lautnya juga udara di 
atasnya. Sungguh tidaklah wajar bagi negara yang 
merasa memiliki domain nasional maritim tidak me-
nempatkan instrumen maritim sebagai instrumen 
kekuatan nasional sejajar dengan instrumen lainnya 
seperti diplomasi, ekonomi, militer dan sebagainya. 
Kumpulan strategi-strategi instrumen tersebut di-

yakini si nergis terdefi nisi sebagai strategi keamanan 
nasional (KamNas) dan khususnya bagi instrumen 
kekuatan nasional maritim sendiri akan didefi nisi-
kan sebagai strategi nasional untuk keamanan mar-
itim (national strategy for the maritime security) tidak 
lagi berorientasi hanya kepada keamanan laut, atau 
kelautan saja, mengingat pulau, kepulauan, laut 
dan kelautan ba rulah salah satu anggota himpunan 
maritim (sub-set) atau bagian kecil dari maritim. Re-
alitanya strategi maritim nasional akan sangat mem-
pengaruhi  capaian strategi keamanan Nasional. Hal 
ini dikuatkan dengan analisis Tewes yang membuat 
hipothesa bahwa ada hubungan erat antara strategi 
nasional untuk keamanan Maritim dengan strate-
gi Angkatan laut dan strategi keamanan nasional 
(Tewes, hal 20-23). Kedua aktor ini benar-benar me-
nyadari kaitan teoritik dengan aplikasi dilapangan. 
Mereka menyadari bahwa maritim merupakan ru-
ang kehidupan masa mendatang, sekaligus ruang 
“tarung” (combat) yang tidak akan lagi berkutat-ku-
tat di anak benua atau kontinental yang sudah penuh 
sesak lagi. Keputusan strategis yang dimungkinkan 
dengan mundurnya AS dan Soviet dari kawasan ini 
dan sepertinya menjadi jawaban alam untuk meng-
hadirkan kedua aktor anak benua itu untuk tampil 
sebagai aktor maritim. 

Meskipun awalnya China tidaklah terlalu me-
mandang penting India, China lebih memberikan 
atensi kepada AS, Russia, Jepang dan negara-negara 
Eropa, khususnya semenjak tahun 1997. Namun 
perhatian ini berubah setelah India melakukan uji 
nuklir tahun 1998  (Lund, hal 5). Kedua aktor ini 
sama-sama tampil sebagai pemenang resesi global 
dan sama-sama agresif mengejar pertumbuhan 
ekonomi yang impresif dan berbasis demografi  yang 
diproyeksikan beberapa tahun ke depan akan men-
capai jumlah yang sama yakni 1.4 milyar penduduk. 
Kecenderungan kawasan Asia selatan dengan Sam-
udra Indianya semakin menjanjikan sebagai arena 
kompetisi dan insentif bagi kedua aktor baru ini, 
lebih-lebih bagi India yang beranggapan Samudra 
India adalah Samudranya India (Brewster, 1). Pe-
rubahan cara pandang India tersebut yang diikuti 
antusiasme para petingginya untuk memandang 
maritim sebagai kehidupan mendatang sangatlah 
membantu mengembangkan kapabilitas IN menu-
ju “Angkatan Laut Biru” mulai pertengahan tahun 
1990an dengan kenaikan anggaran pertahanan uta-
manya bagi IN sampai dengan tahun 2005 sebesar 
5 persen Gross Domestic Product (GDP) menjadi 
10 persen GDP sampai dengan tahun 2008 (Ibid, 
2). Kontras selama ini dengan sebutan ‘Cinderella’ 
bagi IN atau ‘anak manis’ oleh Angkatan Perang 
India (IAF) (Ibid, 2). Ambisi ini akan terus dikem-
bangkan melalui gugus tempur laut dengan tiga ka-
pal induknya (proyeksi battle group),pen) dan fokus 
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utama kepada tiga titik utama (choke points) yakni 
pintu masuk Afrika selatan, semenanjung Arabia, 
dan penghubung Samudra India dengan Pasifi k 
melalui Indonesia (ALKI ?,pen), aplikasi perkem-
bangan penugasan yang merujuk doktrin maritim 
India tahun 2004 (Ibid, 3). Sayangnya ada berita 
kurang sedap internal dalam pemerintahan India 
yakni hambatan birokrasi belakangan ini terutama 
dari pihak Departemen luar Negeri India dan ang-
katan yang lain nampaknya kurang senang dengan 
pertumbuhan IN, Brewster menyatakan a.l: 

“…the IN’s activist role in the Indian Ocean has often 
been ahead of the views within the other armed services 
and the goverment…….there is long running tension  be-
tween  the  Indian  Navy  and  Foreign  Ministry over  
the Navy’s assertive regional policy, including over the 
2008 decision to participate in anti-piracy operations off 
Somalia.”

Bagaimana sikap Amerika Serikat (AS)? AS 
lebih menyadari kehadiran India sebagai penang-
gung jawab keamanan maritim kawasan dan dapat 
bertindak sebagai kekuatan penyeimbang versus 
kekuatan China (Ibid, 4). 

Kompetisi kekuatan maritim di kawasan ini akan 
mendorong India semakin berambisi di Samudra 
India. Meskipun India tetap mewaspadai Pakistan 
utamanya rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) da-
lam jangka pendek ini, sementara disadari China 
akan mengalami kesulitan memproyeksikan kekua-
tan maritimnya plus dukungan logistiknya sam-
pai Samudra India dalam jangka pangka panjang 
kedepan (Ibid, hal 5). Faktor terakhir inilah yang 
mungkin saja dijadikan alasan China untuk segera 
mengembangkan kekuatan maritimnya dengan unit 
kapal induk. Ambisi modernisasi kekuatan mar-
itim China jauh lebih awal semenjak tahun 1980an 
dibandingkan India dan tentu saja didukung  suk-
sesnya strategi ekonomi nasional China. Berbeda 
sedikit dengan India, China lebih mengutamakan 
kekuatan bawah airnya. Meskipun setiap tahun 
China selalu menaikkan anggaran belanja pertahan-
an nasionalnya namun pengamat barat meragukan 
angka anggaran yang diberikan jauh melebihi apa 
yang diisyaratkan, bisa saja sudah melebih 11 pers-
en GDPnya, membandingkan begitu impresifnya 
modernisasi dan realisasi pengembangan kekuatan 
maritim China dibandingkan India. Kembali pada 
isu kelemahan China, yakni konsekuensi logistik 
dengan jarak dari pangkalan terselatan China dan 
dukungannya sampai ke Samudra India, oleh kare-
na itu China akan tetap memelihara dan terus mem-
bangun strategi yang mereka sebut “Untai Mutiara” 
(string of pearls) yakni mendayagunakan negara ke-
tiga sebagai co-partner yang sewaktu-waktu dapat 
mendukung kepentingan China memproyeksikan 
kekuatan maritimnya dikemudian hari. Kedua aktor 

raksasa ini menyadari bahwa mereka telah memiliki 
penilaian yang sama oleh komunitas  internasional, 
masalahnya maukah mereka berkooperasi yang bu-
kan saja menguntungkan mereka akan tetapi juga 
seluruh komunitas dunia (Martin, hal 1). Bila ya, 
apakah China akan memakai kooperasi ini untuk 
jangka pendek ataukah akan berubah setelah China 
benar-benar merasa telah mencapai tingkat keung-
gulan strategik dalam dimensi politik, ekonomi dan 
militernya yang lebih dibandingkan India? 

Kesimpulan

India akan melihat China sebagai pesaing 
ekonomi dan saingannya dalam kekuatan mar-
itim kawasan. Perspektif pemerintah India ini 
juga mempercayai China yang tumbuh kuat 
ekonominya, begitu juga aspirasi kekuatan adi-
dayanya akan mengubah peta keseimbangan 
kawasan dan mengancam keamanan nasional 
India. Untuk mencegah konfrontasi dikemu-
dian hari dengan China, India telah menyiap-
kan dirinya dengan memasuki era modernisasi 
dengan harapan, kapabilitas dan kekuatan mi-
liternya menjadi perangkat diplomasi untuk 
bisa menekan China mengadakan dialok bilat-
eral dibandingkan melalui konfrontasi bersen-
jatanya. Oleh karena itu India menyadari betul 
bahwa modernisasi harus dilakukan untuk 
membawa setiap pertikaian dengan apa yang 
selama ini dipandang sebagai “yang selalu ber-
seberangan” ke jalan negosiasi bilateral. Un-
tuk mencegah peperangan dengan China (atau 
Pakistan), India percaya bahwa mereka memer-
lukan kapabilitas *militer untuk mencegah dan 
menggetarkan “lawan” dengan memodernisasi 
intelligence, surveillance, and reconnaissance  
(ISR)-nya, presisi pukulan (strike precision), dan 
kapabilitas pertahanan anti rudal baik den-
gan cara pengadaan internal maupun akuisisi 
sista dari luar (Dewan, hal 62). Sikap ngotot 
dan usaha keras China merealisasikan potensi 
ekonomi dan mengawalnya bahkan sampai ke 
pantai Afrika, menunjukan kesungguhan Chi-
na dengan PLAN-nya akan memainkan peran 
utamanya dan menghadirkan dirinya ke Sam-
udra India. Tekad ini didasarkan kesungguhan 
memodifikasi tradisi Maoisme menuju Angka-
tan Laut modern dan sesuai dengan modifikasi 
perubahan peran PLAN lebih ke luar − men-
jadi Angkatan laut “Biru”. Tuntutan peran ak-
tifnya China versus isu keamanan regional di 
Samudra India akan menjadi konsekuensi bagi 
PLAN dimasa depan, plus dukungan co-part-
nernya diperimeter strategi “untai mutiaran-
ya”, periksa gambar strategi “untai mutira” di 
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bawah ini (Gassaway, 5), tetapi juga menggu-
nakan konsep “kekuatan-lunak” berkooperasi 
dengan Angkatan Laut di Asia selatan (Good, 
hal 41 ).

Di sisi lain China akan tetap memandang In-
dia sebagai rivalnya, berorientasi kepada mod-
ernisasi dan aktivitas perdagangan senjata dan 
kecondongan keterpihakan AS. Diluar kom-
petisi militer, Beijing mencoba membendung 
pengaruh India seperti yang ditunjukkan den-
gan suksesnya menggagalkan Jepang sebagai 
anggota tetap PBB dan nampaknya AS masih 
berjuang  menambah satu anggota tetap PBB 
yakni India, bila ini berhasil akan selangkah 
lebih maju bagi India menampilkan dirinya se-
bagai kekuatan global dan Beijing melihat ini 
juga akan merupakan  suatu kegagalan lagi 
bagi AS (Wangwhite, 73). 

Perspektif AS yang merasa memiliki “ke-
pentingan” ekonomi, militer dan politik di-
hubungkan dengan isu stabilitas Asia selatan, 
menyadari betapa pentingnya kegiatan promosi  
keseimbangan kekuatan. Di sisi  lain sangatlah 
komplikasi karena AS juga harus mendukung 
India dengan kapabilitas teknologi dalam ku-
run waktu panjang versus China yang telah 
mengembangkan kapabilitasnya, misalnya ta-
waran terhadap Angktatan Udara India  dengan 
paket program JSF (Joint Strike Fighter,program 
pesud pemburu operasi gabungan AS, pen) 
(DoD’s report, 8). Hal ini sangat tidak realistis 
untuk menyangka bahwa AS dapat mencegah 
India untuk pengadaan atau mengembangkan 
peralatan sistanya dihubungkan dengan per-
tumbuhan kemampuan pembelian kekuatan mi-
liter dan industri pertahanannya (Dewan, 68). 

Sumber: Gassaway, 5 
Note: Perhatikan garis panjang warna biru adalah SLOC bagi China dan didalamnya perimeter dalam garis hitam adalah garis “Un-
tai Mutiara” yang memanjang sampai Gwadar di Pakistan ke China .

Gambar 4 
Strategi “Untai Mutiara” China
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Situasi ini menambah komplikasi masalah 
dihubungkan dengan proliferasi sista nuklir 
dengan Pakistan, India dan China yang sama-
sama memiliki kapabilitas ini dan dikaitkan 
dengan promosi keseimbangan kekuatan ka-
wasan. Mencermati pemetaan strategi “Untai 
Mutiara”, memotong untaian tersebut disalah 
satu titik kritik yakni di Sri langka, de ngan cara 

berkooperasi dengan Sri Langka bisa menjadi 
salah satu solusi bagi AS dalam rangka men-
jaga keseimbangan dan ekspansi China dan 
memelihara pengaruh AS serta menjamin sta-
bilitas di kawasan Samudra India (Gassaway, 
5), dan bagi Indonesia akan berada di posisi 
area operasi strategi akses AS dan strategi anti 
akses China. 
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5. Zero-Sum Game Untuk Siapa?

Masing-masing pejabat pemerintah kedua 
belah pihak, China dan Amerika Serikat menya-
takan bahwa politik keamanan mereka di Pas-
ifik dewasa ini bukanlah bertujuan untuk Zero 
-Sum Game. Duta Besar China untuk Filipina 
Ma Keqing mengatakan bahwa penataan kem-
bali kekuatan pertahanan Amerika Serikat di 
Pasifik adalah sebagai counter-balance terhadap 
peningkatan kekuatan militer  dan ekonomi 
China. Namun dia mengatakan, ”We hope there’s 
a possibility for China and US to have cooperative 
relationship in this region rather than confrontation. 
That belief is based on the argument that this is not 
anymore the cold war period.” 1  

Demikian pula pernyataan Deputi Asisten 
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Daniel Chiu 
ketika berkunjung ke Jakarta mengatakan,” Ini 
bukanlah suatu Zero-Sum Game, kami tidak me-
narik total pasukan dari satu kawasan di dunia 
dan memindahkannya semua ke kawasan lain. 
Keamanan di kawasan ini semata-mata tentang 
komitmen, kolaborasi dan kerjasama.”2 Sudah 
menjadi hukum dalam paradigma pengambilan 
keputusan, ialah bahwa suatu keputusan poli-
tik harus senantiasa diterjemahkan ke dalam 
strategi keamanan, seterusnya strategi militer. 
Sebab jika tidak, maka keputusan itu tidak akan 
berarti apa-apa, juga tidak berdampak apapun. 

Dalam kaitan dengan politik Zero-Sum Game, 
kita akan sependapat bahwa hal itu tidak mu-
dah dilakukan oleh negara manapun di dunia 
dewasa ini, bahkan oleh negara adidaya seka-
lipun. Analisa sederhana dengan menggunakan 
formula Niat, Kemampuan dan Kondisi (NKK), 
agaknya cukup memadai untuk melihat situasi 
di kawasan Pasifik antara Amerika Serikat dan 
China. 

Pertama, Amerika Serikat, niat politik 
keamanannya (intention) cukup jelas dan kuat 
seperti yang dinyatakan dalam National Secu-
rity Strategy (dikeluarkan tahun 2009) antara 

lain, menolak setiap kekuatan lain yang akan 
mendominasi dan yang akan meniadakan akses 
serta mengganggu kepentingan Amerika Ser-
ikat di Pasifik. Seperti lazimnya, kebijakan ini 
akan menjadi dasar penyusunan strategi militer 
di bawahnya, karena bila tidak, maka kebijakan 
itu tidak akan berarti apa-apa. Faktanya Ameri-
ka Serikat telah menarik sebagian kekuatan mi-
liternya baik darat, laut dan udara dari kawasan 
lain di dunia dan dipindah ke Pasifik. 

Kegiatan lain ialah menambah pasukan di 
pangkalan Angkatan Laut Guam, penempatan 
pasukan tambahan di Jepang (sedang dinego-
siasi), meningkatkan patroli dan pengamatan 
udara sepanjang pantai Timur China, menjual 
lebih banyak senjata ke Taiwan serta melaku-
kan upaya bersama untuk menangkal ancaman 
peluru kendali China ke kapal-kapal perang 
Amerika Serikat. Satu hal yang sulit dipahami 
adalah ketika dunia memasuki abad perdama-
ian, justru anggaran pertahanan Amerika Ser-
ikat meningkat senilai US$ 708 miliar atau sebe-
sar 12 persen dari PDB. Dunia mengakui bahwa 
saat ini kekuatan militer Amerika Serikat masih 
yang terbesar dan terkuat di dunia, ditunjang 
oleh penguasaan teknologi yang canggih, seka-
lipun ekonomi Amerika Serikat sekarang sedang 
merosot. 

Sedangkan kondisi lingkungan sangat men-
guntungkan bagi Amerika Serikat karena secara 
tradisional Amerika Serikat telah “menduduki” 
Pasifik sejak dahulu, yang memuncak setelah 
berakhirnya Perang Dunia Kedua di mana neg-
ara-negara Rim Pasifik menganggap Amerika 
Serikat adalah “penyelamat”. Amerika Serikat 
mempunyai pijakan yang sangat kokoh karena 
ditunjang oleh sekutu-sekutunya yang kuat, 
yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina 
dan Singapura yang menyediakan wilayahnya 
menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. 

Akan tetapi ada kesan bahwa Amerika Se-
rikat telah mengabaikan Negara-negara kecil 
yang bertebaran di kawasan Pasifik Selatan. Hal 
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ini terungkap antara lain pejabat pemerintah 
Fiji mengatakan, ”Fiji has friends in China, it has 
friends in Korea and other Asian countries. We’re no 
longer relying on Australia and New Zealand and in 
any event, the United States was not doing much for 
Fiji anyway.”3  

Kedua, China  niat politiknya yang paling 
menonjol adalah klaim teritorial atas Kepulauan 
Paracel dan Spratley serta keseluruhan perair-
an Laut Cina Selatan dengan berbagai alasan 
yang melatarbelakanginya. Akhir-akhir ini ke-
giatan patroli kapal Angkatan laut (PLA Navy) 
dan patroli udara semakin gencar dilakukan di 
kawasan sengketa. Tercatat telah beberapa kali 
terjadi bentrokan bersenjata antara PLA Navy 
dengan kapal-kapal perang dari Vietnam, Filipi-
na dan Taiwan. Hal ini mengindikasikan peno-
lakan China atas klaim negara lain di Laut China 
Selatan yang diyakini menyimpan sumber daya 
alam gas dan minyak bumi yang banyak. 

Kekuatan militer China sedang dikembang-
kan seiring dengan kemajuan ekonominya. PLA 
Navy baru dikembangkan secara serius sekitar 
25 tahun belakangan, karena selama  itu China 
banyak bertumpu pada kekuatan darat untuk 
mempertahankan negaranya. Kemampuan un-
tuk proyeksi kekuatan secara regional masih 
terbatas, apalagi ke arah global. Itulah sebabnya 
saat ini China belum berani “menunjukkan otot-
nya” apalagi terhadap Amerika Serikat. Belum 
pernah terdengar terjadi bentrokan fisik antara 
PLA Navy dengan unsur-unsur Armada VII 
Amerika Serikat di Pasifik. 

Satu kondisi yang kurang menguntungkan 
bagi China adalah sengketa kepemilikan gugu-
san pulau di Laut China Selatan dengan lima 
negara Pasifik lain yang hingga kini masih sulit 
dicari jalan penyelesaiannya. Dari uraian sing-
kat dipandang dari sudut NKK, maka kita akan 
mencoba melihat siapa di antara China dan 
Amerika Serikat yang akan memainkan Zero- 
Sum Game di kawasan Pasifik. Sedangkan jika 
dilihat dari ketiga unsur pokok strategi yaitu 
ends, ways dan means, maka dalam persoalan 
ini unsur means atau dengan kata lain kekuatan 
yang dipunyai, memegang peranan yang ter-
penting. Beberapa keunggulan Amerika Serikat 
dapat diidentifikasi:

a. Tujuan politik yang ditetapkan pemerintah 
sangat jelas, sehingga penentuan strategi 
keamanan dan strategi militer akan mem-
punyai tujuan yang jelas pula. Sekalipun 
pemerintahan di Amerika Serikat selalu 
berganti dari kekuasaan Partai Republik 
ke Partai Demokrat, dan sebaliknya na-
mun kebijakan politik ini tidak berubah.

b. Secara tradisional Amerika Serikat sudah 
terlibat di Asia selama dua abad lebih, 
ketika pada tahun 1835 dibentuk The US 
Navy East India Squadron yang menandai 
dimulainya serta berkelanjutannya ke-
hadiran Amerika Serikat di Pasifik Barat 
.Pada tahun 1840-an pasar Jepang terbuka 
untuk ekspor komoditas dari Amerika Ser-
ikat setelah Komodor MC Perry menan-
datangani Persetujuan Kanagawa dengan 
Jepang. Kepentingan Amerika Serikat di 
Pasifik semakin besar melebihi kebutuhan 
akan perdagangan dan investasi, ketika 
pada tahun 1898 Guam dan Filipina dis-
erahkan sebagai harga yang harus dibayar 
dalam  Perang Spanyol- Amerika. Kemu-
dian pada abad ke 20, Amerika Serikat ter-
libat secara nyata dalam tiga perang yang 
memakan banyak korban di Asia, yaitu 
Perang Dunia Kedua, Perang Korea dan 
Perang Vietnam.

c.  Amerika Serikat mempunyai sekutu yang 
sangat kuat di Asia Timur yaitu Jepang, 
Korea Selatan, Taiwan, sedangkan di Asia 
Tenggara terdapat Singapura, Filipina dan 
Australia, yang senantiasa siap membantu 
Amerika Serikat dalam segala hal. Negara 
sekutu ini berperan dalam hubungan di 
bidang ekonomi sekaligus juga di bidang 
militer. Di samping itu, hampir semua 
negara di rim Pasifik digolongkan pada 
negara kawan ataupun mitra bagi Amer-
ika Serikat.

d. Terkait dengan titik c, Amerika Serikat 
mempunyai tumpuan militer yang kuat di 
negara-negara tersebut selain di Hawai, 
karena pangkalan-pangkalan Angkatan 
Laut dan Angkatan udara berada di sana, 
sehingga dari segi operasional,  memung-
kinkan Amerika Serikat menggelar kekua-
tan ke segala penjuru dengan mudah dan 
cepat.

e. Terdapat organisasi niliter gabungan yang 
solid yaitu US Pacific Command yang ber-
markas di Hawai, sangat memungkinkan 
Amerika Serikat mengendalikan, bahkan 
mengontrol situasi keamanan di wilayah 
Pasifik bahkan sampai ke Lautan India. 
Dengan kekuatan Angkatan Laut yang 
dimiliki, Amerika Serikat dapat menerap-
kan naval presence yang sesungguhnya 
sepanjang waktu dan di segala penjuru 
dengan mengerahkan armada kapal induk 
(battle group) dan armada kapal perang 
jenis lainnya.

f.  Terhadap China, Amerika Serikat masih 



unggul dari segi teknologi alat utama, 
senjata, deteksi dan penginderaan, kom-
puterisasi serta teknologi ruang angkasa.

g. Amerika Serikat ikut serta dalam ber-
bagai organisasi kerjasama ekonomi dan 
keamanan regional seperti NAFTA, APEC, 
ARF, ASEAN Plus, East Asia Summit dan 
lainnya serta beberapa kerjasama yang 
bersifat bilateral. Di dalam forum seperti 
ini, Amerika Serikat menjalin hubungan 
yang baik dengan semua negara peserta. 
Inisiatif Amerika Serikat untuk memer-
angi ancaman terhadap keamanan global 
saat ini seperti terorisme, penyebaran sen-
jata pemusnah massal, perusakan lingkun-
gan dan lainnya mendapat sambutan baik 
negara-negara sekawasan. Ajakan untuk 
ikut serta melaksanakan konsep PSI, CSI 
dan kerjasama keamanan maritim, diteri-
ma dengan suka rela oleh sebagian besar 
negara ASEAN. 

Di pihak lain, keunggulan China yang paling 
menonjol adalah pertumbuhan ekonomi perda-
gangan dan industri pertahanan.

a. Pertumbuhan ekonomi perdagangan dan 
investasi dewasa ini sangat mengagum-
kan, bahkan menurut pengamat ekonomi 
secara perlahan tapi pasti, mulai meng-
gusur dominasi Amerika Serikat sebagai 
negara adidaya. Sebagai contoh data, pada 
tahun 2004 China mencatat surplus perda-
gangan dengan Amerika Serikat sebesar 
US$ 170 miliar dan terus meningkat pada 
tahun 2006 menjadi US$ 232,5 miliar. 4  

b. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu 
mencapai US$ 5,558 triliun, pendapatan 
perkapita US$ 4170, cadangan devisa US$ 
2,2 triliun serta pertumbuhan ekonomi 8,5 
persen per tahun sejak 2006. 5  Barang-ba-
rang hasil produksi China tidak hanya me-
nembus pasar negara-negara berkembang, 
tetapi juga mampu mendominasi pasar di 
negara-negara maju seperti Amerika Ser-
ikat dan Eropa. Kunci keberhasilan da-
lam menghasilkan produk-produk barang 
(consumer goods) adalah pemerintah giat 
mendorong sector usaha kecil menengah 
(UKM), sehingga sektor ini tumbuh pesat. 
Kehadiran generasi muda China dengan 
latar belakang pendidikan Barat, telah ter-
bukti menjadi tulang punggung pemba-
ruan ekonomi China. 6

c. Di bidang pertahanan, China telah mampu 
membuat peralatan perang modern seperti 

kapal induk, kapal selam, pesawat jet tem-
pur, bahkan peluru kendali balistik jarak 
pendek sampai jarak jauh termasuk sistem 
rudal anti kapal induk dengan nama Dong 
Feng 21D (DF-21D). Menurut pengamat 
militer Amerika Serikat, China sedang 
mengembangkan versi terbaru rudal DF-
21D yang dapat menembus pertahanan 
kapal induk Amerika Serikat yang paling 
kuat dan memiliki jarak tempuh sampai di 
luar perairan China. Di kalangan pengamat 
militer, DF-21D dijuluki “pembunuh kapal 
induk” diyakini akan mengubah atmosfir 
lingkungan keamanan Asia Pasifik, yang 
sebelumnya dikuasai oleh kapal induk 
Amerika Serikat sejak Perang Dunia Ked-
ua. Singkatnya, China mulai menggoyang 
supremasi Amerika Serikat di bidang per-
tahanan, khususnya di Pasifik. Awalnya 
China menjiplak teknologi militer dari Uni 
Soviet, tapi sekarang ini China telah mam-
pu memproduksi peralatan militernya se-
cara swadaya. Jadinya China adalah salah 
satu negara di dunia yang mandiri dalam 
memproduksi peralatan militer mulai dari 
senjata ringan sampai pada kapal selam, 
suatu keunggulan yang tak boleh direme-
hkan. Tidak berlebihan jika saat ini China 
dapat disejajarkan dengan Amerika Ser-
ikat, Inggris dan Rusia dalam hal industri 
pertahanan.

d. Di bidang politik internasional, China 
mempunyai bargaining power yang cukup 
kuat , sehingga mampu memainkan peran-
an yang vital dalam berbagai isu regional 
maupun global. China selalu dengan gigih 
membela sekutu dekatnya Korea Utara 
terhadap tekanan internasional, memper-
lihatkan betapa pentingnya Negara itu 
dalam percaturan politik internasional. Di 
forum PBB, China berkali-kali memveto 
keputusan yang diambil terkait sanksi ter-
hadap Korea Utara. Dalam masalah sen-
gketa kepemilikan  gugusan   pulau   di  
Laut China  Selatan, China juga mempu-
nyai posisi tawar yang kuat, dalam arti 
sikapnya untuk meneyelesaikan persoalan 
melalui perundingan bilateral dengan se-
mua negara pengklaim, agaknya menjadi 
alternatif utama. 

e.  Dapat dipastikan di semua negara rim 
Pasifik, dapat ditemukan penduduk etnis 
keturunan China baik yang sudah menjadi 
warga negara setempat maupun yang be-
lum/tinggal sementara. Penduduk ketu-
runan China ini mempunyai keterikatan 
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batin dengan negeri leluhurnya dalam 
hal budaya, adat istiadat dan bahasa. Ini-
lah salah satu faktor mengapa pemerintah 
China mudah menjalin hubungan dagang/
mitra bisnis dengan negara-negara yang 
berpenduduk keturunan China karena 
mendapat dukungan secara internal. 

Dari uraian singkat dalam beberapa aspek terse-
but, dapat dilihat sebenarnya pihak mana, China 
atau Amerika Serikat yang memainkan Zero-Sum 
Game atau bahkan kedua-duanya tidak menghenda-
ki. Sekalipun kita yakin masih banyak hal-hal yang 
tersembunyi atau masih samar, namun fakta yang 
muncul juga akan menjadi indikasi kuat ke arah 
itu. Lazimnya dalam strategi keamanan nasional, 
implementasi dalam wujud Strategi Pertahanan dan 
Strategi Militer serta aplikasi operasional alat utama 
sistem senjata di lapangan, adalah merupakan in-
dikasi yang kuat. Amerika Serikat telah dan sedang 
melakukannya di kawasan Asia Pasifi k, sebagai tan-
da bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak mau 
kehilangan dominasinya di kawasan Asia Pasifi k. 

Nuansa “ofensif” sangat kental dalam hal ini 
mengingat faktor-faktor dalam NKK seperti dalam 
uraian bagi Amerika Serikat terpenuhi. Namun fak-
ta menunjukkan situasi lingkungan saat ini sudah 
jauh berbeda. Misalnya pada lima dekade yang lam-
pau  Amerika Serikat dapat melakukan politik dom-
inasi Zero Sum, pihak lain tidak mendapat apa-apa 
karena memang tidak ada satu kekuatanpun yang 
dapat menyaingi Amerika Serikat. Dengan kata lain 
bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengabaikan 
kekuatan lain, dalam hal ini China di Pasifi k yang 
sedang berkembang sedemikian rupa menjadi pesa-
ing utamanya. 

Rupanya Amerika Serikat mengabaikan kekua-
tan Rusia karena mungkin menganggap Rusia 
masih dalam taraf konsolidasi. Faktor-faktor penun-
jang memang masih ada, tetapi pesaing yang juga 
mempunyai potensi yang besar berada di depan 
mata. Apalagi kekuatan ekonomi Amerika Serikat 
saat ini sedang menurun yang tentunya akan ikut 
menggerus kekuatan di bidang yang lain. Di pihak 
lain, China dalam hal pertahanan terkesan mengam-
bil postur “defensif”, paling tidak untuk sementara 
waktu. Artinya dibandingkan dengan Amerika Ser-
ikat, ambisi China memainkan Zero-Sum Game tidak 
kentara. 

Belum jelas benar apa latar belakang ambisi China 

mengembangkan kekuatan militernya. Bila di tanya 
mungkin jawabannya adalah wajar bila negara be-
sar seperti China memiliki kekuatan militer yang 
besar pula karena untuk keperluan melindungi dan 
membela diri. Selain itu, militer yang kuat dipakai 
untuk mempertahankan dan melin dungi sektor-
sektor ekonomi seperti melindungi jalur perdagan-
gan lewat laut ataupun obyek-obyek vital ekonomi 
baik di darat maupun di laut. 

Namun ambisi politik kedua negara sama, di 
mana masing-masing menyatakan menolak adanya 
pihak lain mendominasi kawasan Asia Pasifi k baik 
politik maupun militer. Dunia akan melihat me-
mang saat ini begitu keadaannya, akan tetapi ba-
gaimana situasi pada 20 tahun mendatang? Semua 
sejarah akan membuktikan.

6. Penutup

Tak dapat dipungkiri bahwa kawasan Asia Pa-
sifi k dewasa ini telah menjadi penggerak ekonomi 
global, di saat Eropa dan Amerika Serikat sedang 
mengalami kemunduran. Perhatian dunia ban-
yak tertuju ke kawasan ini seraya mencari peluang 
yang dapat dimanfaatkan bagi keuntungan masing-
masing. Dua aktor utama yang memegang peranan 
penting adalah Amerika Serikat dan China yang 
diramalkan akan menentukan arah kecenderungan 
global di masa datang. 

Amerika Serikat yang telah mendominasi ka-
wasan ini selama setengah abad, diperkirakan tidak 
akan dapat mempertahkan posisinya, sekalipun 
masih memiliki faktor-faktor penunjang yang kuat. 
Amerika Serikat tidak dapat lagi memperoleh semua 
dan yang lain tidak mendapat apa-apa. Kebangkitan 
China sebagai pesaing kuat, tidak mungkin diabai-
kan. Itu adalah fakta. 

Sebaliknya China secara perlahan tapi pasti se-
dang mengarah kekekuatan adidaya, baik secara 
ekonomi maupun militer. Paling tidak saat ini, seka-
lipun secara politis China mengatakan bahwa mere-
ka tidak menginginkan suatu Zero-Sum Game, tetapi 
penolakannaya atas suatu kekuatan dominan lain di 
kawasan ini mengindikasikan lain. China pun harus 
menerima fakta bahwa saat ini Amerika Serikat se-
cara militer masih yang terkuat di Asia Pasifi k. 

Hal ini tentu kembali pada teori bahwa Zero-Sum 
Game tak dapat dicapai bila tidak memiliki kekuatan 
militer yang kuat. China belum memilikinya, tetapi 
sedang menggapainya.

1 GMA news on line
2 Yahoo news Indonesia.
3 Sino Pacifi c relation, Wikipedia.
4 Harian Suara Pembaruan tanggal 6 Januari 2011.
5 Ibid.
6 Ibid



1. Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis yang terkait 
dengan sengketa Laut China Selatan senantiasa ber-
jalan dinamis. Pada 10-12 April 2012 kapal perang 
Filipina terlibat stand off dengan kapal pengawas 
perikanan China yang mencoba melindungi sejum-
lah kapal nelayan China dari upaya penangkapan 
di Scarborough Shoal yang diklaim oleh Filipina. 
Insiden itu terjadi justru ketika China dan Filipina 
bersama negara-negara ASEAN lainnya telah sepa-
kat pada KTT ASEAN Ke-20 di Phnom Penh, Kam-
boja pada 3-4 April 2012 untuk menegaskan kembali 
pentingnya Declaration on the Conduct of the Parties 
in the South China Sea (DOC). Situasi demikian sebe-
narnya bukan suatu hal yang baru, karena telah ber-
ulang kali terjadi dengan China memainkan peran 
sebagai “pendobrak” status quo.

Indonesia adalah salah satu negara pihak dalam 
DOC sekaligus telah menggagas sejumlah inisiatif 
untuk mengelola sengketa di perairan itu agar tidak 
menjadi lebih buruk. Upaya-upaya diplomatik Indo-
nesia untuk mengelola isu sengketa Laut China Se-
latan patut untuk diapresiasi. Akan tetapi meskipun 
Indonesia bukan negara pengklaim di wilayah sen-
gketa itu, akan tetapi Indonesia memiliki pula ke-
pentingan di perairan tersebut. Selain kepentingan 
politik yang terkait dengan stabilitas kawasan, In-
donesia mempunyai pula kepentingan ekonomi di 
Laut China Selatan, khususnya pada zona ekonomi 
eksklusif (ZEE). 

 Untuk kepentingan pertama, stabilitas ka-
wasan di Laut China Selatan akan berimplikasi 
langsung terhadap Indonesia. Meskipun bukan se-
bagai negara pengklaim, akan  tetapi  tidak  tertutup  
kemungkinan  konfl ik  di  perairan  itu akan 

berimplikasi langsung terhadap wilayah kedaul-
atan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya. Un-
tuk menghadapi skenario seperti itu, Indonesia har-
us pula mempersiapkan kekuatan pertahanannya 
guna mengantisipasi kontinjensi di Laut China Se-

latan. Tulisan ini akan mengupas tentang kebijakan 
pertahanan Indonesia dikaitkan dengan sengketa 
Laut China Selatan.

2. Kebijakan Pertahanan

Mengacu pada Undang-undang No.3 Tahun 2002 
tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 13 
Ayat 1 dinyatakan bahwa Ayat 2 dinyatakan bahwa 
Presiden menetapkan kebijakan umum perta hanan 
negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, pe-
nyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahan-
an negara. Terkait dengan hal tersebut, sejak 2008 
Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum per-
tahanan negara, di mana yang terakhir adalah Pera-
turan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan 
Umum Pertahanan Negara 2010-2014.  

Dalam Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010, 
dimuat tentang pokok-pokok kebijakan  pertah-
anan negara yang diatur meliputi kebijakan pertah-
anan negara integratif, kebijakan pengelolaan dan 
pendayagunaan sumberdaya nasional, kebijakan 
pembangunan postur pertahanan militer, kebijakan 
pemberdayaan pertahanan nirmiliter, kebijakan 
pengerahan kekuatan pertahanan militer, kebi-
jakan kerjasama internasional bidang pertahanan, 
kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ke-
mandirian industri pertahanan, kebijakan penga-
manan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil 
terluar, kebijakan penganggaran dan kebijakan pe-
ngawasan.  Mengenai ancaman, Peraturan Presiden 
itu menyebutkan bahwa di antara ancaman aktual 
yang dihadapi adalah ancaman terhadap konfl ik di 
wilayah perbatasan dan kelangkaan energi. 1 

Karena Kebijakan Umum Pertahanan Negara 
adalah sebuah kebijakan makro yang perlu dijabar-
kan dalam strategi yang bersifat mikro, maka wajar 
kalau peraturan tersebut  tidak secara spesifi k me-
nyebut suatu wilayah tertentu sebagai 

satu di antara sekian fokus perhatian yang harus 
diberikan dalam kebijakan pertahanan ke depan. 

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA 
DAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Oleh: Alman Helvas Ali *

* )  Alman Helvas Ali adalah analis di FKPM. Aktif dalam kegiatan seminar, lokakarya maupun kelompok kerja di dalam negeri dan 
kawasan Asia Pasifi k dengan spesialisasi isu kekuatan laut dan keamanan maritim.
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Termasuk di dalamnya menyangkut sengketa Laut 
China Selatan.

Strategi Pertahanan Negara sebagai salah satu 
penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Ne-
geri yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan 
pada 2008, sama sekali tidak mengulas secara spesi-
fi k mengenai sengketa Laut China Selatan. Satu ada 
satu kali penyebutan terhadap sengketa tersebut, 
yaitu pada Bab tentang Kecenderungan Perkem-
bangan Lingkungan Strategis. Di antara sub babnya 
adalah Lingkungan Strategis Regional yang memili-
ki sub-sub bab berjudul Konfl ik Eksternal dan Inter-
nal di Kawasan. Di situ disebut disinggung sekilas 
tentang isu keamanan regional yang terkait klaim 
teritorial, termasuk di dalamnya sengketa Laut Chi-
na Selatan. Selebihnya, isu Laut China Selatan tidak 
disinggung lagi. 

Kalau ditinjau dari waktu penyusunan, Kebi-
jakan Umum Pertahanan Negara disusun pada 2010. 
Sejak 2009, isu sengketa Laut China Selatan kembali 
memanas seiring dengan manuver-manuver China 
di lapangan yang mengundang reaksi politik dan 
militer dari sejumlah negara lain yang berkepen-
tingan. Misalnya insiden USNS Impeccable (T-AGOS 
23) yang dihadang oleh sejumlah “kapal nelayan” 
China ketika sedang melaksanakan survei di perai-
ran Laut China Selatan sekitar 70 mil tenggara Pu-
lau Hainan. Dengan demikian, sebenarnya ketika 
Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun dan  
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Presiden 
No.41 Tahun 2010, memanasnya sengketa Laut Chi-
na Selatan telah menjadi isu utama di kawasan.

Adapun Strategi Pertahanan Negara di susun 
oleh Departemen Pertahanan pada periode 2007-
2008. Pada masa itu, memang sengketa Laut China 
Selatan belum memanas kembali. Sehingga sam-
pai pada tingkat an tertentu, tidak diulasnya secara 
mendalam isu sengketa Laut China Selatan dalam 
Strategi Pertahanan Negara dapat dipahami. Akan 
tetapi mengingat usia Strategi Perta hanan Ne-
gara kini mendekati  lima  tahun  dengan  segenap  
perkembangan lingkung an strategis yang dinamis, 
semestinya diadakan suatu pembaruan kembali ter-
hadap dokumen tersebut. 

Baik Kebijakan Umum Pertahanan Negara mau-
pun Strategi Pertahanan Negara selanjutnya diterje-
mahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. 
Sesuai dengan Postur Pertahanan 2010-2029 yang 
ditetapkan oleh Departemen Pertahanan, pemban-
gunan kekuatan pertahanan pada periode 2010-2024 
diarahkan untuk memenuhi minimum essential 
force (MEF).  Mengacu pada MEF yang ditetap-
kan oleh Departemen Pertahanan, terdapat sejum-
lah fl ash point MEF. Bila dikelompokkan secara 
geografi s, pembagian wilayah pembangunan MEF 
dapat dikelompokkan mengikuti: (1) di wilayah 

ALKI I sampai dengan ALKI II, (2) di perbatasan 
negara di wilayah barat sampai dengan ALKI I, (3)  
wilayah ALKI II sampai dengan ALKI III dan (4) 
wilayah ALKI III sampai dengan perbatasan negara 
di wilayah Timur dan Selatan. 

Mengacu pada fl ash point dalam pembangunan 
MEF, Laut China Selatan digolongkan sebagai fl ash 
point bagi Indonesia. Setidaknya terdapat dua ala-
san mengapa perairan itu ditetapkan sebagai fl ash 
point, yaitu masalah perbatasan dan sumber energi 
strategis. Seperti diketahui, Indonesia masih belum 
menyepakati batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di 
Laut China Selatan dengan Malaysia dan Vietnam. 
Di samping itu, China juga mengklaim ZEE Indone-
sia sebagai bagian dari wilayahnya yang dicermin-
kan dengan peta yang dikenal sebagai U-Shaped atau 
nine dashed line.

Seperti diketahui, wilayah ZEE Indonesia di Laut 
China Selatan menyumbang kontribusi yang tidak 
sedikit terhadap pendapatan migas Indonesia, yaitu 
sekitar 30 persen. Anjungan-anjungan yang terda-
pat di ZEE Indonesia dikelola oleh beberapa perusa-
haan energi multinasional yang sebagian besar dari 
hasil gas alamnya langsung diekspor ke Singapura. 
Selain itu, Laut China Selatan mengandung pula po-
tensi perikanan yang cukup besar bagi Indonesia. 
Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan 
(2001), potensi perikanan di Laut China Selatan ada-
lah 1.057,05 ton, sedangkan produksi yang tergarap 
baru 379.90 ton atau tergolong wilayah underfi sh-
ing.  

Selama periode 2010-2011, terjadi beberapa kete-
gangan di ZEE Indonesia di Laut China Selatan yang 
melibatkan kapal perang Indonesia dan kapal ne-
layan China yang didukung oleh kapal-kapal China 
Maritime Surveillance. Ketegangan di lapang an itu 
diikuti oleh ketegangan diplomatik antar kedua neg-
ara, walaupun tidak terekspos kepada masyarakat 
secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
strategis Laut China Selatan bagi Indonesia tidak 
dapat dipandang sebelah mata, apalagi melihat ba-
nyak kepentingan aktor yang terkait dengan perai-
ran strategis tersebut.  

Namun demikian, pembangunan kekuat an MEF 
difokuskan di Laut Sulawesi guna menghadapi 
sengketa wilayah maritim de ngan Malaysia. Laut 
Sulawesi dipandang sebagai hot area yang sangat 
mungkin muncul menjadi konfl ik terbuka terkait 
dengan sengketa Indonesia-Malaysia, sehingga pri-
oritas MEF diarahkan ke sana. Fokus pembangu-
nan MEF di Laut Sulawesi saat ini dihadapkan pula 
pada tantangan akan dinamika di Laut China Sela-
tan yang sedemikian cepat memanas dibandingkan 
situasi di Laut Sulawesi, setidaknya dalam tiga ta-
hun terakhir. 



3. Keterpaduan Kebijakan

Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan 
setidaknya ada dua. Pertama, kepen tingan politik 
yaitu menjaga stabilitas kawasan. Kedua, kepenting-
an ekonomi yaitu Laut China Selatan sebagai salah 
satu sumber pendapatan Indonesia, baik dari bidang 
minyak dan gas maupun perikanan. Untuk kepen-
tingan politik, sejak 1989 Indonesia telah menggagas 
inisiatif multilateral untuk menyelesaikan sengketa 
Laut China Selatan secara damai. Adapun secara bi-
lateral, Indonesia  pada 1994 telah mempertanyakan 
tentang peta China 1993 yang memunculkan nine 
dashed line melalui nota diplomatik kepada China, 
akan tetapi sampai saat ini nota diplomatik tersebut 
tidak pernah dijawab.

 Untuk mengamankan kepentingan nasion-
al, dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar se-
mua instrumen kekuatan nasional. Dalam konteks 
menghadapi sengketa  Laut  China  Selatan, instru-
men  diplomasi  dan  instrumen  pertahanan Indo-
nesia secara teoritis harus menempuh satu langkah 
yang terpadu. Eksistensi instrumen pertahanan di 
antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, 
termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. 
Upaya-upaya Indonesia di bidang diplomasi yang 
di antara berfokus pada penanganan isu sengketa 
Laut China Selatan dalam bingkai ASEAN semesti-
nya didukung pula oleh instrumen pertahanan. 

Dukungan yang disiapkan oleh instrumen per-
tahanan adalah menyangkut kebijakan dan strategi 
apabila upaya diplomatik gagal. Sudah menjadi 
pengetahuan umum bahwa sengketa di Laut China 
Selatan melibatkan aktor-aktor besar, meskipun 
tidak semua aktor besar merupakan negara peng-
klaim. Andaikata terjadi kontinjensi di perairan 
strategis itu, dapat dipastikan Indonesia akan 
terkena spill over. Skenario seperti inilah yang hen-
daknya diantisipasi oleh Indonesia lewat kebijakan 
dan strategi pertahanan. 

 Sebaiknya upaya-upaya diplomatik yang 
ditempuh oleh Departemen Luar Negeri didukung 
pula oleh Departemen Pertahanan. Bentuk dukung-
annya adalah fokus pembangunan kekuatan di-
arahkan ke wilayah Laut Natuna dan sekitarnya. 
De ngan demikian, tercipta keterpaduan kebijakan 
antar instrumen kekuatan nasional sebagaimana 
yang diajarkan pada buku-buku tentang strategi. 

Hendaknya menjadi kesadaran bersama bahwa 
dalam konteks sengketa di Laut Sulawesi, Indonesia 
hanya berhadapan de ngan Malaysia plus dukun-
gan terselubung dari Five Power Defence Arrangement 
(FPDA). Sedangkan dalam sengketa di Laut China 
Selatan, Indonesia akan berhadapan setidaknya 
dengan kekuatan militer Amerika Serikat dan China 

di mana kepentingan kedua kekuatan itu 
berbeda. Memang Indonesia tidak akan turut 

campur secara militer apabila konfl ik terjadi, tetapi 
menjadi kewajiban Indonesia untuk mengamankan 
wilayah Laut Natuna dan sekitarnya dari spill over 
konfl ik tersebut. 

Dinamika lingkungan strategis menunjukkan 
bahwa selain kontingen pertama Marinir Amerika 
Serikat berkekuatan satu kompi telah menempati 
Barak Robertson di  pinggiran Darwin, Australia  
pada  awal April 2012, juga memperlihatkan niatan 
Amerika Serikat untuk menggunakan Pulau Kokos 
yang terletak di Samudera India sebelah barat daya 
Pulau Sumatera sebagai pangkalan unmanned aeri-
al vehicle (UAV). Tentu saja niatan itu tidak lepas 
dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat 
kekuatan terkait dengan kebangkitan militer China, 
khususnya di kawasan Laut China Selatan. 

Situasi demikian merupakan tantangan tersend-
iri bagi Indonesia dalam perumusan kebijakan dan 
strategi pertahanannya. Perlu dikaji kembali den-
gan seksama apakah asumsi-asumsi dalam kebi-
jakan dan strategi pertahanan beserta pembangu-
nan kekuatan pertahanan masih relevan dengan 
perkembangan lingkungan strategis tiga tahun 
terak hir. Jangan sampai pengalaman Inggris dalam 
mempertahankan Singapura pada awal 1942 diala-
mi Indonesia karena kesalahan dalam menetapkan 
asumsi arah datangnya ancaman. 

4. Penutup

Secara teoritis, kebijakan luar negeri harus senan-
tiasa seiring dengan kebijakan pertahanan. Kedua 
kebijakan itu antara lain didasarkan pada pertim-
bangan akan kepentingan nasional yang harus dia-
mankan dan perkembangan lingkungan strategis. 
Apabila dikaitkan dengan sengketa Laut China Se-
latan, kondisi ideal secara teoritis itu belum tercipta. 
Kebijakan luar negeri yang di antaranya terus men-
cari solusi damai atas sengketa Laut China Selatan 
belum selaras dengan kebijakan pertahanan yang 
berfokus pada pembangunan kekuatan di Laut Su-
lawesi.

Situasi demikian perlu untuk diselaraskan den-
gan menyamakan persepsi antar instansi terkait. 
Apakah benar sengketa di Laut Sulawesi memiliki 
magnitude yang lebih besar terhadap kepentingan 
Indonesia? Kalau benar, tentu saja upaya diplomatik 
Indonesia harus lebih difokuskan ke Laut Sulawesi 
daripada Laut China Selatan. Apabila seng keta Laut 
China Selatan ternyata mempunyai magnitude yang 
lebih besar terhadap kepen tingan Indonesia, sehar-
usnya kebijakan pertahanan diarahkan untuk men-
dukung kebijakan luar negeri. 
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