
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini para akademisi memperdebatkan persoalan bagaimana Australia 

mengambil kebijakan untuk merespon perkembangan ekspansi pengaruh 

Tiongkok di Asia-Pasifik dalam bidang keamanan. Persoalan tersebut berdasarkan 

pada fakta semakin meningkatnya hubungan ekonomi dengan Tiongkok, yang 

mana telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Australia di masa 

Krisis Finansial Gobal (KFG) 2008 dan setelahnya. Di sisi lain, Australia juga 

merupakan sekutu tradisional AS selama hampir lebih dari enam puluh tahun 

lamanya. Dengan bergesernya pivot geostrategi AS ke Asia-Pasifik di tahun 2011 

yang ditujukan untuk rebalancing Tiongkok, Australia dihadapkan pada situasi 

kompleks dalam memutuskan bagaimana merespon Tiongkok.  

Peran penting Tiongkok bagi perekonomian Australia memang tidak dapat 

dipungkiri lagi. Secara statistik, Tiongkok menjadi tujuan pasar ekspor barang dan 

jasa terbesar dengan presentase 21,8 persen, dan pada tahun 2013, ekspor 

Australia ke Tiongkok meningkat menjadi 31,9 persen.1Ekspor Australia ke 

Tiongkok telah  menyumbang 3,4 persen dari total GDP Australia tahun 2009, dan 

meningkat melebihi angka 5,5 persen di tahun 2013.2

1Dfat.gov.au, Trade at a glance 2014, (Barton: Department of Trade and Foreign Affairs, 2014) 
Hal.20 
2Hans Hendrickse and Wei Li, The 2014 Australia-China Trade Report, (Sydney: Australia-China 
Bussiness Council, 2014) Hal.10;  Lihat laporan tersebut untuk melihat dampak lebih detail 
perdagangan China terhadap perekonomian Australia dari sektor makro dan mikro. 

Selain tujuan ekspor, 
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Tiongkok juga menjadi sumber impor barang dan jasa terbesar Australia di tahun 

2013, dengan presentase 15 persen.3Pada aspek investasi, Australia telah menjadi 

destinasi investasi utama Tiongkok (tanpa Hong Kong) sejak tahun 2007. Hingga 

tahun 2013, Tiongkok telah menamkan modal sebanyak 31,8 milyar dolar 

Australia yang terdiri dalam bentuk FDI sebanyak 20,8 milyar dolar Australia dan 

investasi portofolio sebanyak 11 milyar dolar Australia.4

Ledakan jumlah sumber daya alam yang disebabkan dari permintaan 

Tiongkok terhadap komoditas tambang dan agrikultur Australia juga berdampak 

pada peningkatan pendapatan nasional sebesar 6 persen, sementara pendapatan 

per kapita meningkat menjadi 13 persen, dan tingkat konsumsi rumah tangga 

Australia pada tahun 2013 meningkat sebesar 6 persen dari tahun 2011.

 

5 

Disamping itu, peningkatan ekspor dan investasi Tiongkok juga menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di wilayah rural Australia, seperti 

di Australia Barat, Queensland, dan Australia Selatan.6Dampak tersebut juga 

dirasakan pada pengurangan tingkat pengangguran Australia sebesar 1,25 persen 

di tahun 2011 menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja Australia. Seiring dengan 

peningkatan ekspor Australia ke Tiongkok, angka sebesar 1,25 persen tersebut 

terus berlanjut di tahun 2013.7

3Ibid. 
4Ibid. 
5Ibid, hal.12.Peter Downes et.al, The Effect of the Mining Boom.Penelitian Peter Downes dkk, 
menyajikan data dari dampak mining boom Australia akibat permintaan China. 
6 James Manicom & Andrew O'Neil, Accommodation,realignment, or business as usual? 
Australia'sresponse to a rising China, (The PacificReview, 23:1, 23-44, DOI: 
10.1080/09512740903398322, 2010),Hal.30 
7Hans Hendrickse and Wei Li, Op.Cit. 2014, Hal. 13.  

Secara keseluruhan ekspor sumber daya alam dan 

investasi Tiongkok mendorong pertumbuhan ekonomi Australia sebesar 3,1 
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persen di tahun 2009, menjadikan Australia sebagai satu-satunya negara ekonomi 

maju yang mencapai pertumbuhan ekonomi positif setelah KFG 2008.8

 Studi Baogang He (2012) menemukan bahwa terdapat tren 

accommodating, yaitu mengambil jalur tengah diantara balancing dan 

bandwagoning. Baogang He menggunakan power relations AS-Tiongkok, 

interdependensi ekonomi, kepentingan dan perpolitikan domestik. Adapun 

indikator accommodating ialah  menerima perilaku agresif Tiongkok dalam isu-

isu keamanan tertentu seperti misalnya Taiwan, namun juga merespon secara 

reaktif perilaku Tiongkok seperti kasus uji coba misil anti satelit di tahun 2007.

 

 Sehubungan dengan persoalan tersebut, temuan para akademisi di tahun 

2010-2013 mendapati tren pergeseran dari balancing atau bandwagoning ke 

bentuk kebijakan baru yang lebih moderat dalam kebijakan luar negeri Australia 

di bidang keamanan, yaitu accommodating dan hedging. Masing-masing 

kebijakan memiliki karakteristik khas yang membedakan satu sama lain, dimana 

accommodating cenderung berada pada spektrum moderat bandwagoning, 

sementara hedging berada pada spektrum moderat balancing. Sebagai representasi 

dari berbagai argumen para akademisi terdahulu, penulis menyajikan tiga 

akademisi yang mengargumenkan dua bentuk kebijakan diatas. 

9

8James Manicom and Andrew O’Neil.Op.Cit.2012,Hal.31 
9Baogang He, Politics of Accommodation of the Rise of China: the case ofAustralia, (Journal 
ofContemporary China, 21:73, 53-70, DOI: 10.1080/10670564.2012.627666, 2012), Hal.59 

 

Namun respon reaktif Australia terbatas pada dalam bentuk protes diplomatik dan 

melakukan dialog keamanan, dikarenakan Australia cenderung 

mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang prospektif dari Tiongkok dan tidak 
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mendapatkan ancaman langsung dari Tiongkok, sejak letak geografisnya yang 

terpencil.10 Disamping itu kehadiran AS sebagai natural balancer yang memiliki 

kapabilitas militer relatif lebih besar ketimbang Tiongkok, membuat Australia 

tidak perlu untuk mengambil kebijakan balancing secara ekstrim.11

 Sementara itu penelitian James Reilly (2012) menemukan bahwa 

hubungan keterkaitan diantara interdependensi ekonomi Australia-Tiongkok 

dengan kebijakan keamanan Australia telah menyebabkan pengambilan kebijakan 

hedging terhadap Tiongkok. James Reilly menggunakan persepsi ancaman 

Australia terhadap hubungan interdependensi ekonomi Tiongkok sebagai faktor 

penyebab hedging. Adapun indikator bahwa Australia memperkuat hubungan 

dengan AS dan beberapa negara Asia Timur serta meningkatkan kapabilitas 

militer (internal balancing) dan pada saat yang sama, Australia juga 

mengakomodasi kebijakan keamanan Tiongkok secara selektif sekaligus menjaga 

hubungan baik dengan AS dan Tiongkok.

 

12 Penyebab perilaku hedging Australia 

disebabkan oleh persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok, diamana semakin 

besar persepsi negatif terhadap hubungan ekonomi dengan Tiongkok, semakin 

besar pula peluang Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan AS 

dan Jepang.13 Menurut Reilly, hanya melalui langkah tersebut Australia 

mendapatkan keuntungan maksimum baik dalam aspek ekonomi dan keamanan.14

10Ibid. Hal. 59 
11Ibid. Hal.68 
12James Reilly, Counting on China? Australia strategic response  to economic  interdependence, 
(The Chinese Journal of International Politics, 2012), Vol. 5, 369–394, Hal.393-394 
13Ibid. Hal.398 
14Ibid. Hal.394 
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 Penelitian Hugh White (2011) menemukan tren accommodating dalam 

menjelaskan hubungan Australia-Tiongkok.Sama halnya dengan He, Hugh White 

juga menggunakan keempat variabel yang digunakan He sebagai faktor penyebab 

accommodating. White justru menyarankan Australia untuk tetap mengakomodasi 

kepentingan Tiongkok.15 Menurut White, sebagai rising power secara natural 

Tiongkok akan terus melakukan ekspansi pengaruh. White juga mengklaim bahwa 

untuk saat itu sebaiknya Australia secara aktif mempersuasi Tiongkok untuk tetap 

menjaga asas peaceful and responsible rise, serta mempersuasi AS untuk 

menerima ekspansi pengaruh Tiongkok di Asia-Pasifik.16 Menurut pandangan 

White, dengan peran aktif Australia sebagai honest broker diantara AS dan 

Tiongkok, kolaborasi Tiongkok dan AS merupakan langkah produktif dalam 

memaksimalkan keuntungan Australia, yakni menjaga keamanan dan stabilitas 

regional, serta hubungan ekonomi dengan Tiongkok.17

 Selain itu, para akademisi lainnya menggunakan tren perilaku Australia 

seperti berikut sebagai indikator accommodating dan hedging. Pertama, tidak ada 

satupun figur pemerintah Australia yang menemui Dalai Lama dalam setiap 

kunjungannya ke Australia sejak tahun 2008.

 

18

15 Hugh White, Power shift: rethinking Australia's placein the Asian century, (Australian Journal 
ofInternational Affairs,65:1, 81-93, DOI:10.1080/10357718.2011.535603, 2011), Hal. 82 
16Ibid.Hal.90 
17Ibid. hal.91 
18 James Manicom & Andrew O'Neil, OpCit, Hal.33 

 Kedua, pada isu Taiwan, sekalipun 

isu ini sensitif bagi AS, Australia memilih bersikap netral.Kebijakan Australia 

terkait Taiwan menjadi jelas ketika Menteri Luar Negeri Alexander Downer pada 

tahun 2004 menyatakan bahwa meskipun terikat dalam aliansi ANZUS, Australia 
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memilih untuk tidak terlibat dalam potensi konflik antara AS dan Tiongkok atas 

isu Taiwan untuk kedua kalinya.19

Ketiga, dalam isu hak asasi manusia (HAM) di Tiongkok,

 

20 Australia 

mengambil sikap tegas dengan menyerukan Tiongkok untuk memperbaiki standar 

HAM rakyatnya. Meskipun begitu, Australia memilih untuk menggunakan jalur 

diplomasi ‘track II’ – melibatkan pemerintah, tokoh sosial, akademisi dan 

organisasi non-profit dari masing-masing pihak dalam bentuk Australia-Tiongkok 

Human Rights Dialogue (ACHRD) yang dilakukan sejak tahun 1997. Posisi 

Australia terhadap HAM nyatanya di akomodasi oleh Tiongkok dengan 

berlangsungnya dialog ACHRD hingga tahun 2014.21

Keempat, pada perkembangan isu keamanan sensitif terkait sengketa 

wilayah yang melibatkan Tiongkok dengan Filipina dan Vietnam (Kepulauan 

Spratly dan Paracel) di Laut China Selatan (LCT) dan Jepang (Senkaku/Diayou) 

di Laut China Timur (LCT) sejak tahun 1999 hingga tahun 2012, Australia 

menjaga posisi netral sementara tetap menyerukan agar permasalahan tersebut 

diselesaikan secara damai melalui jalan hukum internasional.

 

22

19Konflik AS-China seputar Taiwan terakhir terjadi pada tahun 1995-1996 (Taiwan Strait Crisis), 
dimana Australia dalam bendera traktat ANZUS berkontribusi bagi strategi deterrence AS dengan 
mengirimkan beberapa kapal perang angkatan laut Australia di Selat Taiwan. 
20James Reilly, Op.Cit. 2012, Hal.388 
21Jingdon Yuan, A Rising Power Look Down Under: Chinese Persspective on Australia, (Canberra: 
ASPI, 2014), Hal.24 
22Sekutu utama Australia, AS mengambil posisi netral dalam kedua kasus ini. Sekalipun tetap 
mengambil posisi netral pada  masa  peningkatan tensi dalam isu sengketa di LCT yang 
melibatkan China dan Jepang tahun 2004, 2009 dan tahun 2010, AS juga melakukan latihan 
gabungan bersama Jepang untuk memberikan efek deterrence terhadap China. Hal ini dilakukan 
AS untuk menghormati pakta aliansi AS-Jepang. 

 Isu-isu keamanan 
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Tiongkok lainnya – seperti insiden EP-3 (2001)23

 Kendati demikian, kebijakan Australia dalam kasus CADIZ tidak 

mengindikasikan dua bentuk kebijakan diatas. Pada tanggal 23 November 2013, 

Tiongkok mendirikan Air Defense Identification Zone (CADIZ) di perairan Laut 

China Timur (LCT) yang juga mencakup area sengketa Senkaku/Diayou (S/D), 

Ieodo dan saling bersinggungan dengan ADIZ Korea Selatan (KADIZ), Jepang 

(JADIZ), dan Taiwan (TADIZ).

 uji coba misil anti-satelit (2007) 

seringkali Australia memposisikan diri sebagai sekutu keamanan AS dengan 

merespon perilaku Tiongkok secara verbal.   

24CADIZ difungsikan untuk memantau, 

memastikan komunikasi dua arah dan meminta informasi rencana terbang pesawat 

komersial dan non komersial yang melalui zona ini. Sehingga setiap penerbangan 

yang melalui CADIZ harus mematuhi langkah-langkah tersebut, jika tidak 

Tiongkok melakukan defensive measure yang diperlukan bagi penerbangan 

tersebut.25 Tiongkok juga menyatakan bahwa zona ini bukan merupakan klaim 

atas kedaulatan atau yurisdiksi suatu wilayah, melainkan klaim untuk memastikan 

tujuan dan intensi setiap pesawat yang memasuki CADIZ.26

23Insiden tabrakan diantara pesawat pengintai AS EP-3  dengan angkatan udara China (PLAAF) 
yang menyebabkan  jatuhnya satu pesawat tempur China dan penahanan kru EP-3 di Hainan, 
China. 
24The International Institute for Strategic Studies, China’s air zone rouses regional fears, (Strategic 
Comments, 19:9, vii-viii, DOI:10.1080/13567888.2013.877691, 2013).  
25Ibid. 
26Ibid. 
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Gambar 1.1 CADIZ 2013 

 

Sumber: China Ministry Of Defense (2013)27

“[The] Australian Minister for Foreign Affairs Julie Bishop has 
expressed concern about China's sudden announcement of an air-
defence identification zone over the East China Sea. The timing 
and the manner of China's announcement are unhelpful in light of 
current regional tensions, and will not contribute to regional 
stability. Australia has made clear its opposition to any coercive or 
unilateral actions to change the status quo in the East China Sea. 
The Department of Foreign Affairs and Trade yesterday called in 

 

 Tiga hari setelah CADIZ dideklarasikan, Australia memanggil Duta Besar 

Tiongkok untuk Australia, lalu melayangkan pernyataan protes di ranah publik 

sebagai berikut:  

27Michael D. Swainne, Op.Cit, 2013, Hal.28 
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China's Ambassador to convey the Australian Government's 
concerns and to seek an explanation of China's intentions”28

“[China] points out that it is completely wrong for the Australian 
side to make irresponsible statements on China's establishment of 
the East China Sea [air zone]. China urges the Australian side to 
immediately correct its mistakes so as to avoid hurting the co-
operative relationship between China and Australia.”

 

Pernyataan tersebut direspon secara reaktif oleh Tiongkok, dengan menyatakan 

bahwa:  

29

“China trade with us because it is in China interest to trade with us. 
We are a strong ally of the United States, we are a strong ally of 
Japan, we have a very strong view that international disputes 
should be settled peacefully and in accordance with the rule of law 
and where we think that is not happening, or it is not happening 
appropriately, we will speak our mind”

 

Sekalipun Tiongkok memprotes keras pernyataan Australia dan meminta untuk 

menarik pernyataan tersebut, Australia justru tidak menarik pernyataan 

provokatifnya, dengan kembali menyatakan bahwa:  

30

 Respon protes Australia terhadap CADIZ menuai kritik dan perdebatan 

dalam lingkup domestik. Pihak oposisi pemerintah mengkritik aksi protes 

pemerintahan Tony Abbott sebagai hal yang tidak perlu dilakukan karena melalui 

aksi tersebut, Australia menganggap remeh pentingnya Tiongkok bagi 

perekonomian Australia selama tujuh tahun terakhir. Dengan posisi Australia 

yang tengah menikmati keuntungan baik dari hubungan dengan Tiongkok dan 

 

28Foreignminister.gov.au, Minister of Foreign Affairs: The Hon Julie Bishop MP. China’s 
Announcement of an air – defence identification zone over the East China Sea, 2013 (online) 
http://www.foreignminister.gov.au/releases/Pages/2013/jb_mr_131126a.aspx?ministerid=4 
(10/10/2014) 
29 Mark Kenny dan Phillip Wen, Tony Abbott refuses to back down over China comments, 2013 
(online) http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-refuses-to-back-
down-over-china-comments-20131128-2ydw1.html (24/11/2014) 
30Ibid. 
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Jepang, seharusnya Australia mampu memanajemen kompleksitas hubungan 

diantara Tiongkok dengan Jepang dengan mengambil posisi netral ketika 

Tiongkok dan Jepang mengalami peningkatan tensi dalam kasus CADIZ – bukan 

malah memihak Jepang dan AS.31

“I have to point out that what Australia has said and done with 
regard to China’s establishment of the air defense identification 
zone in the East China Sea has jeopardized bilateral mutual trust 
and affected the sound growth of bilateral relations. This is not 
what we desire to see.”

Dengan memihak Jepang dan AS, pemerintahan 

Abbott mengorbankan posisi netral Australia yang seharusnya dapat digunakan 

untuk mendorong resolusi damai diantara Tiongkok dan Jepang, jika Austalia 

ingin berkontribusi dalam menjaga stabilitas Asia Timur.  

Dalam kunjungan Julie Bishop ke Tiongkok tanggal 6-7 Desember 2013, 

Tiongkok kembali memprotes pernyataan Australia dan meminta untuk menarik 

kembali pernyataan tersebut. Namun Australia tetap menolak permintaan 

Tiongkok, dan tetap meminta Tiongkok untuk menerima perbedaan pandangan 

Australia dalam kasus CADIZ. Di akhir pertemuan, Menteri Luar Negeri Wang 

Yi menyatakan:  

32

Tanpa mempedulikan kritik dan perdebatan publik di pepolitikan domestik 

dan sikap Tiongkok, respon Australia juga ditindaklanjuti dengan mendukung 

normalisasi militer dan proyeksi militer Jepang di kawasan regional – kebijakan 

  

31Ibid. 
32 Philip Wen, Bishop receives cold Beijing welcome,The Sydney Morning Herald, December 7, 
2013, http://www.smh.com.au/world/bishop-receives-cold-beijing-welcome-20131206-
hv4qu.html (3/3/2015) 
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yang diambil Jepang menyusul deklarasi CADIZ – yang merupakan  isu sangat 

sensitif bagi Tiongkok dengan menyatakan:  

“Australia can see great benefits to our country and to our region, 
should Japan continue to play a greater constructive role in global 
and regional peace and security, We certainly support Japan 
working towards a more normal defence posture to help it play a 
greater global and regional role. Any decision by Japan to exercise 
that right to collective self-defence would only help our 
cooperation grow stronger”33

Australia juga menatar hubungan kerjasama keamanannya dengan Jepang 

melalui ‘Transfer of Defence Equipment and Technology Agreement’ dan proyek 

‘Joint Development Submarine’.

 

34Menteri Pertahanan David Johnston lantas 

menyatakan Australia berpotensi terlibat ke dalam konflik yang melibatkan AS di 

LCT apabila perkembangan situasi dan keadaan keamanan di LCT memaksa 

Australia untuk ikut terlibat.35

33The Guardian, Australia backs increased military role for Japan, June 12, 2014, 
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/australia-backs-bigger-role-japanese-military 
(13/2/2015) 
34Australia telah memesan beberapa ‘Stealth Submarine’ Soryu-Class milik Jepang (kapal selam 
diesel terbesar di dunia) yang diklaim Australia memiliki teknologi ‘maritime-hydrodynamics’ 
terbaik untuk menggantikan kapal selam Collin-Class. Perjanjian transfer teknologi keamanan dan 
pertahanan dan ‘Joint Development Submarine’ ini ditujukan untuk lebih memperkuat ikatan 
keamanan diantara kedua negara, dengan melibatkan kolaborasi institusi R&D militer kedua 
negara; Australian Government,Minister for Defence – Defence Minister David Johnston hails 
defence science and technology accord with Japan, 
2014,http://www.minister.defence.gov.au/2014/07/08/minister-for-defence-defence-minister-
david-johnston-hails-defence-science-and-technology-accord-with-japan/ (12/2/2015) 
35David Johnston menyatakan bahwa sekalipun AS dan Jepang terlibat konflik dengan China 
terkait isu  Senkaku/Diayou (S/D), aliansi ANZUS memang tidak mengharuskan Australia untuk 
ikut terlibat, namun Australia perlu untuk memahami situasi dan keadaan secara lebih luas 
sebelum terlibat dalam konflik S/D. Retorika diplomatis Johnston berbeda dengan pernyataan 
Menteri Pertahanan Alexander Downer di tahun 2004 dimana ANZUS tidak lantas menjadi 
penghalang bagi Australia untuk tidak terlibat dalam prospek konflik di Selat Taiwan. Dari 
perbandingan ini, pernyataan Johnston mengindikasikan bahwa Australia berpeluang untuk 
terlibat dalam potensi konflik S/D. 

 Tanpa mengklarifikasi pernyataan Johnston, Menlu 

Julie Bishop juga mempertegas posisi tersebut ketika Shinzo Abe mengunjungi 

Australia di bulan Juli 2014 dengan menyatakan “China does not respect 
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weakness…So, when something affects our national interest then we should make 

it very clear about what we stand.”36

36Nick Bisley and Brendan Taylor, Conflict in the East China Sea: Would ANZUS Apply?,(New South 
Wales: ACRI, 2014)  Hal. 12 

 

 Berdasarkan respon Australia terhadap Tiongkok dalam kasus CADIZ, 

terdapat indikasi bahwa Australia tidak menggunakan kebijakan accommodating 

maupun hedging terhadap Tiongkok. Australia cenderung mengambil kebijakan 

balancing, yaitu dengan memberikan pernyataan negatif dan posisi kontra 

terhadap CADIZ, serta semakin memperkuat hubungan kerjasama keamanan 

dengan Jepang yang juga diklaim sebagai strong ally. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Fokus masalah yang kemudian menarik untuk diteliti ialah: mengapa Australia 

merespon CADIZ secara reaktif, melalui kebijakan balancing sekalipun Tiongkok 

merupakan mitra ekonomi terpentingnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan alasan Australia melakukan respon 

CADIZ secara reaktif. 

2. Menjelaskan kebijakan balancing Australia terhadap Tiongkok ditengah 

peningkatan hubungan ekonomi dan kehadiran persoalan keamanan. 

 3. Digunakan sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hubungan 

Internasional Universitas Airlangga. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Balance of Threat Theory37

Di satu sisi, kemunculan rising power hampir selalu diawali oleh 

kebangkitan ekonomi yang dapat memberikan kemakmuran bagi negara-negara 

disekitarnya. Namun di sisi lainnya, secara alamiah pula rising power akan 

tergoda untuk mengembangkan/melakukan ekspansi power miliknya, baik dalam 

bentuk materiil dan pengaruh politik sesuai dengan kebutuhan rising power.

 

Adanya fenomena rising power di sebuah kawasan/sistem regional menjadi salah 

satu fokus persoalan terdepan dalam kajian tradisional HI. Hal menarik dari 

fenomena tersebut terletak pada bagaimana rising power mampu membentuk 

tatanan sebuah sistem secara dinamis. Sejarah telah memberikan pengalaman 

tentang bagaimana kemunculan rising power memberikan keuntungan/peluang 

dan sekaligus ancaman bagi tatanan yang sudah terbentuk sebelumnya. 

38

37Balance of Threat Theory yang diargumentasikan oleh Stephen Walt membahas topik utama 
mengenai perilaku negara yang disebabkan oleh persepsi ancaman, selain itu Walt juga 
menambahkan sub-topik mengenai ideologi dan aliansi; serta bantuan asing dan aliansi.Untuk 
tujuan penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan tesis Walt hanya pada topik perilaku 
negara dan persepsi ancaman saja.Hal ini dikarenakan dua sub-topik Walt tidak berkaitan dalam 
menjelaskan fenomena yang dipertanyakan oleh peneliti. 
38Secara materiil power dapat diukur melalui kepemilikan kapabilitas ekonomi, militer, dan 
kemajuan teknologi.Sementara dalam hal pengaruh politik dapat diukur melalui kontrol teritori, 
mempengaruhi perilaku negara lain, ekonomi internasional dan mencapi prestige kepemimpinan. 

 

Setidaknya ekspansi power ditujukan untuk merevisi sistem yang telah berdiri, 

atau dalam beberapa kasus ekstrim untuk menggantikan tatanan secara total 

melalui perang berskala besar. 
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Baik bertindak sebagai revisionis atau revolusioner, rising power mampu 

memberikan ancaman bagi negara-negara disekitarnya. Hal ini tak lain karena 

dalam mencapai tujuannya, seringkali fenomena rising power disertai dengan 

aktivitas ekspansi wilayah, ekspansi ruang pengaruh (sphere of influence) yang 

dapat menimbulkan rivalitas dan gesekan kepentingan dengan negara-negara 

lainnya.39

Untuk tujuan penelitian ini, penulis berfokus pada respon balancing. 

Kendati begitu baik untuk memahami terlebih dahulu beberapa strategi non-

balancing. Bandwagoning, diartikan sebagai perilaku bergabung ke koalisi yang 

 Tentu saja implikasi dari fenomena rising power dapat menyebabkan 

instabilitas sistem yang mana dapat menyebabkan variasi konflik dalam berbagai 

tingkatan. 

Dengan adanya peluang bagi kemakmuran dan ancaman bagi negara-

negara disekitarnya, tentu penting untuk memanajemen fenomena rising power 

untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing negara dari kemakmuran dan 

ancaman rising power. Mencapai keuntungan tersebut jelas membutuhkan respon 

dalam bentuk kebijakan tertentu untuk menghadapi implikasi dari rising power. 

Bentuk respon tersebut secara garis besar bervariasi mulai dari balancing, 

bandwagoning, binding, engagement, dan buck-passing, yang dapat diterapkan 

dalam situasi tertentu.  

39Randall L. Schweller, Managing the rise of great powers: History and Theory, in Alastair Iain 
Johnston (Ed.) Engaging China: the management of emerging power, (Oxon: Routledge, 1999), 
Hal.2 
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lebih kuat utamanya rising power, untuk mengamankan kepentingan dan posisi 

suatu negara ketika tatanan baru telah berhasil dibentuk oleh rising power.40

Binding, diartikan sebagai perilaku negara yang bergabung dengan koalisi 

atau membentuk aliansi dengan rising power untuk mempengaruhi perilaku rising 

power.

  

41  Meskipun sekilas binding memang tampak seperti bandwagoning, 

namun strategi ini semacam memberikan ruang terhadap rising power dalam 

menyuarakan agenda-agendanya di berbagai forum multilateral bersama dengan 

para great powers lainnya. Sehingga dalam forum-forum multilateral tersebut, 

diharapkan tercapainya konjungsi kepentingan diantara negara-negara 

bersangkutan tatkala terjadi reformasi tatanan internasional.42

Varian lain dari binding berikutnya ialah engagement, yang diartikan 

sebagai tindakan non-koersif yang ditujukan untuk membuat aspek non-status quo 

sang rising power menjadi lebih toleran, atau dengan kata lain memastikan 

konsistensi perkembangan rising power dalam merubah tatanan regional atau 

global sejalan dengan nilai-nilai perdamaian.

 

43

40 Randall L. Schweller, Rise of Great Power: History and Theory, 1999, Hal.9 
41 Ibid, hal.13 
42 Ibid, hal.14 
43 Ibid, hal.15 

 Hal yang membedakan 

engagement  dengan binding terletak pada tujuan utamanya dimana engagement 

lebih ditekankan untuk pertama, menimalisir konflik dan menghindari perang 

tanpa mengkompromikan integritas tatanan yang telah ada sebelumnya. Kedua, 

menyediakan waktu untuk mengetahui intensi rising power yang sesungguhnya; 

menyediakan waktu untuk memperkuat diri dan menambah sekutu; dan 
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menggalkan atau mencegah kombinasi/aliansi berbahaya rising power dengan 

negara serupa.44

Strategi berikutnya ialah buck-passing/distancing, yang diartikan sebagai 

perilaku free-riding sebuah negara terhadap upaya balancing yang tengah 

dilakukan negara lain kepada rising power.

 Disamping itu, engagement baiknya digunakan sebagai 

pelengkap dari strategi balancing. 

45 Hal ini ditujukan supaya negara 

terkait tidak menderita kerugian dari potensi serangan rising power, sementara 

tetap menerima keuntungan collective security dari para sekutu-sekutunya. 

Adapun letak geografis menjadi pertimbangan khusus dalam strategi ini, dimana 

negara buck-passer memiliki laut, pegunungan, dan bentang alam strategis 

sebagai keuntungan pertahanan alami yang memisahkan negara bersangkutan 

dengan rising power.46

Setelah membahas berbagai varian strategi non-balancing, tentu 

pembahasan berikutnya tentang strategi balancing. Salah satu teori yang 

digunakan dalam menjelaskan perilaku balancing ialah teori Balance of Power 

(BoP) oleh Kenneth Waltz. BoP berlandaskan pada asumsi-asumsi dasar 

pendekatan Structural realism/Neorealism bahwa; pertama, negara merupakan 

aktor tungal dan rasional yang selalu bertindak untuk memenuhi survivalitas 

  

44 Ibid, hal.15 
45 Ibid, hal.16 
46 Ibid, hal.17 
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keamananan, pada level minimum, dan pada level maksimum, 

dominasi/hegemoni.47

Kedua, negara – sama halnya dengan organisme sosial/politik- membentuk 

dan mendiami sebuah sistem anarki, dimana tidak terdapat organ politik diatas 

negara (seperti negaranya negara), sehingga negara pada dasarnya mendiami 

sistem ‘self-help’.

 

48

Ketiga, dalam sistem anarki negara tidak dibedakan berdasarkan fungsi, 

melainkan pada kapabilitas (power) yang dimiliki. Power menjadi penting karena 

hal itu merupakan instrumen utama dan satu-satunya bagi negara untuk mencapai 

kekayaan, keuntungan dan kemajuan, hidup berdampingan secara damai, 

perdamaian dan kemakmuran kedaulatan, otonomi dan kemerdekaan – yang mana 

di abstraksikan menjadi keamanan. Sejak power yang dimiliki setiap negara 

berbeda-beda, kondisi ini lantas menciptakan strata dalam sistem anarki dimana 

setiap negara memiliki status berdasarkan power (great power, middle power dan 

weak power).

  

49

Mengacu pada asumsi dasar tersebut, Waltz kemudian mengemukakan 

faktor krusial pendorong perilaku negara ialah distribusi power dalam sistem, 

dimana negara cenderung merespon rising power berdasarkan kapabilitas yang 

dimiliki. Pada kondisi perubahan distribusi power – utamanya merujuk pada 

situasi kemunculan rising power negara dapat memaksimalkan peluang survival 

 

47Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics,(California: Addison-Wesley Publishing 
Company, 1979), Hal. 104 
48 Ibid. Hal.104 
49 Ibid. Hal.105 
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melalui bandwagoning dengan rising power; atau kedua, balancing terhadap 

rising power, baik dengan memperkuat/menambah kapabilitas power secara 

internal (internal balancing) ataupun secara eksternal (external balancing), yakni 

dengan membentuk aliansi bersama negara lainnya.50 Waltz menambahkan 

bilamana negara bebas untuk memilih, maka idealnya negara lebih memilih 

bergabung dengan yang lemah (balancing) karena perilaku ini dapat 

meningkatkan pengaruh negara terkait kepada negara-negara yang lebih lemah.51

Pada respon balancing, terdapat beberapa prasyarat/kondisi yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu yakni pertama, adanya beberapa negarayang bertujuan 

untuk survive sebagai aktor otonom dan memiliki kombinasi kekuatan yang setara 

dengan negara terkuat dalam sistem. Kedua, negara terkait harus merupakan 

negara yang sensitif terhadap perubahan distribusi kekuatan/kapabilitas relatif dan 

berdampak pada keamanannya, misalnya sekutu cenderung lemah dibandingkan 

dengan lawan, dan mampu bertindak cepat dalam menghadapi perubahan tersebut. 

Ketiga, negara balancer harus menerima konflik maupun perang sebagai 

instrumen last resort sebagai implikasi terburuk dari balancing lawan.

 

52

Perkembangan teori balancing selanjutnya memunculkan teori Balance of 

Threat (BoT). Kehadiran BoT di dorong oleh kritik Walt terhadap kecenderungan 

explanatory power BoP yang terfokus dalam menjelaskan perilaku great power, 

menyisakan teka-teki dalam menjelaskan perilaku negara-negara dengan 

 

50Ibid. Hal.108 
51Ibid. Hal.108 
52Randall L. Schweller,  Op.Cit. 1999, Hal. 10 
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secondary power.53 Walt mengkritik distribusi power sebagai satu-satunya 

penyebab balancing atau bandwagoning. Walt berargumen bahwa negara 

cenderung merespon balancing atau bandwagoning ketika berhadapan dengan 

ancaman, terutama yang berasal dari rising power. Sementara distribusi power 

dalam suatu sistem digunakan sebagai faktor penguat yang berfungsi sebagai 

kalkulasi negara dalam menentukan sekutu potensial.54

Poin terpenting dalam argumen Walt berkenaan dengan gagasan bahwa 

ancaman yang dipersepsikan suatu negara terhadap power negara lain dapat 

menjadi kerugian/beban atau justru keuntungan/aset bagi keamanan negara 

tersebut, tergantung dimana lokasinya, apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana 

melakukannya. Walt lantas memberikan empat variabel operasionalisasi ancaman 

sebagai berikut,

 

55 yakni distribusi power, proksimitas/kedekatan geografis56, 

kapabilitas ofensif57 dan persepsi intensi.58 Persepsi ancaman yang  dihasilkan 

dari satu ataupun kombinasi dari beberapa atau keseluruhan empat faktor tersebut 

mendorong negara untuk memilih preferensi bandwagoning dengan ancaman59 

atau balancing terhadap ancaman melalui pembentukan aliansi.60

53 Stephen M. Walt, The origin of alliances, (Ithaca: Cornell University Press, 1987), hal, iii 
54Ibid, hal.25 
55Walt tidak menyebutkan bahwa persepsi ancaman dihasilkan dari keseluruhan empat faktor ini, 
karena Walt menyebutkannya sebagai ‘difference sources of threat’; Ibid. Hal.21 
56Kedekatan geografis mengacu pada kedekatan fisik ataupun ‘sphere of influence’. Ibid, hal.23 
57Walt membedakan agregat power dengan kapabilitas ofensif karena  secara spesifik kapabilitas 
ofensif merupakan kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau intgritas wilayah negara lain. 
Ibid, hal.24 
58Mengacu pada bagaimana sebuah negara memandang intensi kebijakan negara lain sebagai 
tindakan agresif ataupun tidak. Ibid, hal.25 

 

59Bandwagoning dapat dikategorikan sebagai: pertama, bentuk appeasement untuk menghindari 
serangan apabila ancaman tidak lagi dapat dibendung (defensif), dan kedua, bentuk 
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Kemungkinan perilaku bandwagoning negara terhadap sumber ancaman 

berlaku dalam kondisi ketika ada tidaknya sekutu potensial – aktor otonom yang 

memiliki kombinasi kekuatan setara dengan negara terkuat dalam sistem; atau 

justru karena rasa percaya diri berlebihan akan bantuan dari aliansinya.61

Pada sebagian besar bentuk aliansi asimetris yang terdiri dari great power 

dan secondary power, seringkali memunculkan fenomena free-riding atau buck-

passing – dimana suatu negara menyerahkan burden-sharing balancing kepada 

sekutu dengan kapabilitas yang lebih besar.

 

62 Berfokus pada konteks adanya 

rising power, biasanya keuntungan ekonomi yang didorong oleh rising power 

mampu menyebabkan perilaku tersebut. Secondary power tentu ingin 

memaksimalkan keuntungan ekonomi dari rising power di satu sisi sementara 

keamanan dari para sekutunya di sisi lain tanpa harus terlibat terlalu jauh ke 

dalam rivalitas diantara keduanya.63

memaksimalkan keuntungan dengan bergabung bersama rising power (ofensif), jika sebuah 
negara kurang memiliki persepsi ancaman terhadap negara lainnya. Ibid, hal.20-21 

Dalam kasus ekstrim dimana kombinasi 

601.Negara yang menerima ancaman eksternal akan bersekutu dengan negara lain untuk 
menentang negara yang paling mengancam (balancing), atau sebaliknya bersekutu dengan 
negara yang paling mengancam (bandwagoning). 
2.Semakin besar agregat power milik negara pengancam, semakin besar pula kecenderungan 
negara lain untuk menentang negara tersebut, atau sebaliknya. 
3.Semakin dekat powerful state, semakin besar kecenderungan negara disekitarnya untuk 
bersekutu melawannya, atau justru sebaliknya. 
4.Semakin besar kapabilitas ofensif sebuah negara, semakin besar kecenderungan negara lain 
untuk bersekutu membentuk aliansi defensif, atau sebaliknya bergabung dengan negara ofensif. 
Jika intensi sebuah negara dirasa semakin agresif, maka semakin besar kecenderungan negara 
lain untuk bersekutu menentang negara terkait, atau sebaliknya. Ibid, hal.32 
61Ibid,hal.30 
62 Ibid. Hal. 31, Biasanya perilaku buck-passing disebabkan oleh adanya buffer-zone  yang cukup 
kuat untuk menghambat serangan langsung dari negara pengancam, seperti misalnya  negara 
buffer dan dipisahkan oleh laut. 
63 George Liska, Nations in Alliance: The Limits of Interdependence, (Baltimore: The John Hopkins 
Press, 1962), Hal.26 
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ancaman dan keuntungan ekonomi yang dirasakan secondary power tidak mampu 

dibendung, maka potensi berpindah posisi (defecting) menjadi sangat mungkin.64

Sehubungan dengan pilihan secondary power yang memilih aliansi 

sebagai instrumen balancing, terdapat satu hal yang penting diperhatikan, yakni 

persoalan burden-sharing sebagai bentuk komitmen/kontribusi terhadap aliansi 

ketika menghadapi ancaman. Umumnya terdapat dua bentuk burden-sharing yang 

dapat diamati, yakni materi – seperti misalnya pembagian kapabilitas militer dan 

ekonomi, dan dukungan politik seperti ketersedian untuk mengelola ancaman 

melalui aspek diplomasi, menyediakan fasilitas bagi penempatan militer sekutu 

dan lain sebagainya.

 

65

64Stephen M.Walt, Op.Cit, Hal.30 
65George Liska, Op.Cit., Hal. 26 

 

Berdasarkan teori balance of threat, maka terdapat argumen-argumen 

yang dapat digunakan dalam menjelaskan kasus respon Australia dalam kasus 

CADIZ, yakni pertama, persepsi ancaman menjadi penyebab respon balancing 

secondary power sekalipun negara tersebut tengah mengalami keuntungan dari 

hubungan ekonomi dengan rising power. Kedua, karena secondary power yang 

diteliti memiliki ikatan aliansi dengan great power yang juga terlibat langsung 

dalam menghadapi rising power, maka respon yang dipilih secondary power 

terkait berkaitan dengan upaya burden-sharing; dan ketiga, karena terdapat sekutu 

potensial yang dapat diajak berkolaborasi dalam menghadapi ancaman. 
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1.4.2 Teori Geostrategi Maritim 

Pemikiran geostrategi maritim hingga saat ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

Alfred T. Mahan. Mahan menekankan pentingnya penguasaan dan manajemen 

spasial kelautan dalam memperkuat power – kekuatan ekonomi, kekuatan militer 

dan stabilitas politik sebuah negara. Hal ini dikarenakan terdapat simbiosis 

diantara industri domestik sebuah negara dengan perdagangan internasional, 

perdagangan internasional dengan pelayaran, dan pangkalan/pelabuhan terdepan 

dalam menyokong perjalanan kapal dagang maupun kapal perang.66

Menurut Xu Qi, urgensi geostrategi maritim cukup mendesak tatkala 

melihat besarnya arus perdagangan dunia saat ini bergantung pada transportasi 

laut. Qi menyatakan empat (4) preposisi mengenai teori geostrategi maritim; yang 

pertama ialah hubungan erat diantara laut dan national power merupakan faktor 

penentu yang vital bagi kemakmuran sebuah negara dalam jangka panjang; 

Kedua, laut memiliki pengaruh besar atas power negara dan kemakmuran; Ketiga, 

hubungan langsung diantara siginifikansi ruang maritim yang luas dengan 

keamanan nasional; dan keempat, dalam sejarahnya perebutan keunggulan 

diantara great powers selalu ditekankan pada rivalitas geostrategi maritim.

 Argumen 

Mahan tampaknya diadopsi oleh berbagai geostrategis dari berbagai dunia, salah 

satunya adalah  Xu Qi. 

67

66 James R. Holmes, Strategic Features of The South China Sea: A Tough Neighbourhood for 
Hegemons , Naval War College Review, n.d, Hal. 32 (online) 
https://www.usnwc.edu/getattachment/32cf501b-398b-458b-a7da-41d4457be71e/Strategic-
Features-of-the-South-China-Sea--A-Tough.aspx (3/12/2014) 
67 Xu Qi, Maritime Geostrategy and the Development of the Chinese Navy in the early Twenty First 
Century, Naval War College Review, 2006, Vol.59, No.4, Hal. 48-51 
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Kendati konteks teori geostrategi maritim yang diusung oleh Xu Qi 

berkenaan dengan permasalahan mengapa Tiongkok sebagai rising power perlu 

untuk memiliki geostrategi maritim, tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga preposisi 

teori geostrategi maritim Xu Qi bersifat umum dan dapat diperuntukkan bagi 

negara-negara secondary powers. Saat ini, memperoleh dan memperkuat akses 

perdagangan, politik dan militer atas wilayah laut penting untuk dilakukan.68 

James R. Holmes menyetujui bahwa gagasan geostrategi maritim tidak selalu 

dilakukan oleh great powers saja – yang kapabilitas ekonomi dan militernya 

mampu memastikan perolehan, penjagaan dan penguatan akses perdagangan dan 

pelayaran di laut. Negara secondary powers yang berupaya untuk mengamankan 

akses perdagangan di wilayah krusial dengan mendekatkan diri atau mendukung 

keberadaan great power di wilayah terkait.69

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan, maka 

argumen yang dapat diajukan yakni: Respon balancing terhadap Tiongkok 

disebabkan oleh pertama, persepsi ancaman Australia bahwa CADIZ merupakan 

ekspansi proyeksi militer Tiongkok dalam bentuk ekspansi geostrategi maritim, 

strategi anti access/area denial (A2/AD) dan peningkatan tensi dengan Jepang. 

Kedua, respon balancing disebabkan oleh koneksi Australia terhadap AS sebagai 

sekutu tradisional, dan Jepang sebagai sekutu potensial Australia dalam 

memastikan stabilitas keamanan di Asia Timur. Sehingga dengan mengambil 

 

1.5 Hipotesis 

68 Jean-Paul Rodrigue, Strait, Passage and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum 
Distribution, Cahiers de Geographie du Quebec, Vol. 48, Desember 2004. Hal. 360. 
69 James R. Holmes. Op.Cit. Hal. 31. 
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respon balancing, Australia mampu mengimbangi ancaman Tiongkok yang 

mengancam akses perdagangan (SLOCs), proyeksi militer sekutu-sekutu Australia 

dan stabilitas di Asia Timur sebagai kawasan destinasi ekspor terbesar Australia, 

serta menunjukkan komitmen dukungan Australia terhadap AS dan Jepang.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain tipe penelitian eksplanatif-deduktif dengan 

karakteristik pertanyaan mengapa yang mencari hubungan korelatif diantara 

variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Tipe penelitian 

eksplanatori/eksplanatif bertujuan untuk memahami fenomena dan mencari 

penjelasan sebab-akibat dari fenomena tertentu. Disamping itu penelitian ini tidak 

bertujuan untuk merumuskan teori atau tesis baru atas fenomena yang diteliti, 

melainkan menggunakan teori yang sudah ada dan menguji explanatory power 

teori terkait untuk menjelaskan fenomena yang tengah diteliti.70

Untuk tujuan peneilitian ini, fenomena yang tengah diteliti dibatasi dari tanggal 23 

November 2013, ketika CADIZ dideklarasikan dan memantik respon verbal 

Australia; hingga tanggal 30 Agustus 2014, ketika Australia menatar hubungan 

keamanannya dengan Jepang. Hal ini dikarenakan variabel dependen yang tengah 

diteliti muncul pada jangkauan waktu tersebut, dan juga untuk membatasi 

 

1.6.2 Jangkauan Penelitian 

70Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods and Practices, Scholars 
Commons, (University of South Florida, 2012), Hal.4-6 
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kemungkinan masuknya fenomena lain yang dapat mengubah konsistensi variabel 

dependen. 

1.6.3 Definsi Konsep dan Operasionalisasi Konsep  

1.6.3.1 Balancing 

Respon Australia terhadap ancaman Tiongkok, yakni deklarasi CADIZ 

diargumentasikan sebagai perilaku balancing, sehingga penting untuk 

mendefinisikan konsep balancing. Konsep balancing dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai sebuah kebijakan yang digunakan untuk melawan ancaman 

eksternal baik melalui cara-cara militer maupun non militer secara eksternal 

maupun internal yang ditujukan untuk mengurangi ancaman dan memelihara 

keamanan.71 Adapun indikator balancing mengacu pada: pertama, pernyataan 

posisi Australia terhadap CADIZ dan dukungan terhadap posisi serta respon AS 

dan Jepang terhadap CADIZ;72

71Andreas M. Bock and Ingo Henneberg, Why balancing fails: Theoretical reflections on Stephen 
Walt’s  “balance of threat” theory, (Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und Außenpolitik, 
2013), Hal.9 
72 Bentuk perilaku balancing secara tradisional merujuk pada konteks militer, seperti membentuk 
aliansi atau melakukan arms build-up, atau yang disebut sebagai hard balancing (Waltz 1979). 
Kendati demikian, bentuk hard balancing sulit untuk ditemui ketika Perang Dingin usai, sehingga 
para akademisi berupaya mengidentifikasi bentuk lain dari hard balancing, yang seringkali 
disebut soft balancing. Robert S. Ross misalnya berargumen bahwa posisi sebuah negara dalam 
isu konflik/perang maupun perdamaian termasuk pada lingkup soft balancing. John Vazquez 
lantas memperjelas bentuk balancing dengan berargumen bahwa pada level minimum sekalipun, 
tindakan melalui cara diplomatis dengan tujuan membatasi power atau ancaman negara lain juga 
diartikan sebagai perilaku balancing; John Vazquez, The Power of Power Politics: From Classical 
Realism to Neotradisionalism, (Cambridge:Cambridge University Press, 2004), Hal.280 

 kedua, kebijakan Australia untuk mendekatkan 
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diri ke Jepang melalui kesepakatan kerjasama Australia-Jepang terkait transfer 

teknologi militer strategis untuk memperkuat kapabilitas militer Australia.73

Persepsi ancaman didefinisikan sebagai pandangan sebuah negara tentang agresif 

tidaknya perilaku yang dilakukan oleh negara lainnya menjadikan negara tersebut 

sebagai aset atau liabilitas, kawan atau lawan.

 

1.6.3.2 Persepsi Ancaman 

74Untuk tujuan penelitian ini penulis 

menggunakan persepsi intensi agresif sebagai variabel kunci atas konsep persepsi 

ancaman dari teori balance of threat (BoT). Sementara tiga variabel lainnya, yaitu 

agregat power, kapabilitas ofensif, proksimitas geografis digunakan sebagai 

variabel pendukung yang dapat digunakan sebagai indikator dari persepsi intensi. 

Hal ini dikarenakan menurut perkembangan penggunaan teori BoT, teori ini 

memiliki empat variabel yang saling berkaitan satu sama lain sehingga sulit untuk 

menentukan variabel mana yang paling berpengaruh dalam menghasilkan persepsi 

ancaman.75

Oleh karena persepsi intensi merupakan pandangan subyektif sebuah 

negara, maka dalam mengoperasionalisasikan intensi agresif yang dirasakan oleh 

 

73Bentuk Balancing seperti ini dikonsepsikan sebagai ‘proxy balancing’,  dimana negara 
meningkatkan kerjasama keamanan dengan pihak ketiga yang berhadapan langsung dengan 
ancaman dalam bentuk transfer kekuatan  Untuk memahami indikator balancing, lihat Kai He, 
Undermining Adversaries: Unipolarity, Threat Perception, 
and Negative Balancing Strategies after the Cold War, (Security Studies,21:2, 154-191, DOI: 
10.1080/09636412.2012.679201, 2012) dimana He memetakan berbagai variasi perilaku 
Balancing era post Cold War, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi 
perilaku balancing dan apa yang tidak termasuk balancing 
74Stephen Walt, Op.Cit. 1989, Hal.24 
75Anders Wivel,Balancing against threats or bandwagoning with power? Europe and the 
transatlantic 
relationship after the Cold War, (Cambridge Review of International Affairs,21:3, 289-305, DOI: 
10.1080/09557570802253419, 2008), Hal.15 
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Australia terhadap Tiongkok atas deklarasi CADIZ, terdapat beberapa indikator 

yang dapat mempermudah pengukuran persepsi intensi Australia  yaitu; pertama, 

doktrin ‘Chain of Islands’ dan strategi anti-acess/area denial (A2/AD) Tiongkok; 

kedua, perilaku Tiongkok sebagai negara pengklaim wilayah yang menggunakan 

reinterpretasi hukum internasional dan kekuatan militer. 

1.6.3.3 Aliansi 

Mengikuti Stephen Walt, aliansi didefinisikan sebagai perjanjian keamanan 

formal maupun informal diantara dua negara berdaulat atau lebih.76

Penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah 

online, artikel, berita, dan laporan publikasi otoritatif dengan menggunakan teknik 

tinjauan pustaka. Menurut Anol Bhattacherjee, teknik ini disebut sebagai 

secondary data analysis dimana peneliti meninjau data-data sekunder, baik data 

kualitatif maupun data kuantitaif yang telah dipublikasikan oleh berbagai pihak 

 Dalam 

penelitian ini istilah aliansi digunakan secara bergantian dengan sekutu dalam 

definisi yang sama. Dengan mendefinisikan aliansi sedemikian rupa, penulis 

mampu menjelaskan Australia sebagai sekutu formal AS, dan Jepang sebagai 

sekutu potensial bagi Australia, kendati tidak memiliki perjanjian formal seperti 

aliansi Australia-AS. Untuk mengoperasionalisasikan aliansi, terdapat indikator 

berupa aliansi ANZUS; kedua, perjanjian kerjasama keamanan Australia-Jepang; 

ketiga, kerjasama trilateralisme AS-Australia-Jepang. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

76Stephen Walt, Op.Cit. 1989, Hal.12 
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lain yang terkait dengan topik yang tengah diteliti.77 Teknik pengumpulan data 

semacam ini membutuhkan kejelian peneliti untuk memilah apakah data sekunder 

yang ditinjau sesuai dengan kebutuhan penelitian atau tidak, karena data sekunder 

– yang telah dikumpulkan dan ditabulasikan oleh pihak lain terkadang diterbitkan 

untuk tujuan tertentu dan terkadang berbeda dengan tujuan penelitian ini.78

Kemudian untuk menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan, 

penulis menggunakan teknik content analysis baik terhadap data kualitatif 

sekunder maupun data kuantitatif sekunder. Teknik content analysis menekankan 

pada proses pemaknaan isi data berupa teks maupun tabel statistik dengan 

menggunakan kemampuan interpretasi peneliti dan mengaitkannya dengan topik 

yang tengah diteliti.

Teknik 

pengumpulan data sekunder digunakan atas dasar pertimbangan besarnya biaya 

dan lama waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan data primer. 

79 Proses pemaknaan dalam teknik content analysis dibagi 

menjadi tiga tahap; pertama, memilah data-data sekunder telah didapat; kedua, 

mereduksi data-data tersebut kedalam beberapa unit, seperti misalnya asumsi, 

efek, dampak; dan ketiga, mengaitkannya dengan topik yang sedang diteliti oleh 

penulis dan menyajikan hasil analisisnya.80

Laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dimulai dari bab 1, berisikan 

pemaparan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kerangka teoritik, 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

77 Anol Bhattacherjee, Op.Cit. 2012, Hal.93 
78Ibid. Hal.93 
79Ibid. Hal. 113 
80Ibid. Hal. 115 
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argumentasi penelitian dan metodologi penelitian; bab 2, berisikan pembahasan 

tentang variabel independen pertama yaitu persepsi intensi agresif Australia 

terhadap Tiongkok; bab 3, berisikan pembahasan tentang variabel independen 

kedua yaitu koneksi aliansi Australia dengan AS dan sekutu potensialnya, Jepang; 

bab 4, membahas hubungan korelasi diantara variabel dependen, yaitu balancing 

dengan dua variabel independen; bab 5, berisikan kesimpulan penelitian. 
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