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ABSTRAK 

Pada tahun 2015 Tiongkok akhirnya menerima India sebagai negara anggota di dalam 
Shanghai Coperation Organization, setelah sebelumnya menolak semenjak tahun 2006. Hal 
ini menjadi isu penting karena jika dilihat dari sejarah, Tiongkok dan India memiliki 
hubungan yang tidak baik, memiliki rasa kecurigaan dan rivalitas di antara kedua negara, 
sehingga diterimanya India sebagai negara anggota ke dalam SCO menjadi isu yang unik 
untuk dibahas. Penelitian ini kemudian mencoba menjelaskan mengapa Tiongkok pada 
akhirnya menerima India sebagai negara anggota dengan menggunakan analisis perubahan 
kebijakan luar negeri untuk menjelaskan  faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 
kebijakan luar negeri, salah satunya adalah faktor eksternal. Melalui analisis yang peneliti 
lakukan, temuan dari penelitian ini adalah bahwa Pivot to Asia yang dilakukan oleh Amerika 
Serikat merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Tiongkok untuk merubah 
kebijakannya. Perubahan kebijakan Tiongkok disebabkan oleh adanya perasaan terancam 
karena kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia melalui Pivot to Asia. Hal ini sejalan 
dengan teori balance of threat yang mengatakan bahwa negara yang merasa terancam 
memiliki kecenderungan untuk melakukan balancing. Terbukti dengan Tiongkok yang 
melakukan external balancing dengan cara memperbaiki hubungan dengan negara 
tetangganya, terutama India guna membentuk aliansi untuk menyeimbangi Pivot to Asia 
Amerika Serikat. 

Kata Kunci : Tiongkok, Shanghai Cooperation Organization, India, Pivot to Asia, External 
Balancing.  

In 2015 China finally accepted India as a member of the Shanghai Cooperation Organization, 
having previously refused since 2006. This is an important issue because if we viewed form 
history, China and India have a bad relationship, have a sense of suspicion and rivalry 
between two countries, so the acceptance of India as a member country into SCO becomes a 
unique issues to discuss. This research then tries to explain why China ultimately accepts India 
as a member country using foreign policy changes analysis to explain what factors influence 
the foreign policy changes, one of which is external factors. Through the analysis the 
researcher did, the finding of this research is that Pivot to Asia conducted by the United States 
of America is an external factors that influences China to change its policy. Changes in Chinese 
policy are caused by feeling threatened by the presence of the United States in Asia through 
Pivot to Asia. This is in line with the theory of balance of threat which states that feel 
threatened by other country have a tendency to do balancing. Evidently, China is doing 
external balancing by improving relations with its neighbors, especially India to form an 
alliance to offset United States Pivot to Asia.  

Keywords: China, Shanghai Cooperation Organization, India, Pivot to Asia, External 
Balancing. 

 



Kebijakan Tiongkok untuk menerima India ke dalam Shanghai Cooperation Organization 
merupakan suatu perubahan yang dramatis. Hal ini dikarenakan semenjak tahun 2006 
Tiongkok menolak untuk menerima India di dalam organisasi tersebut. Juru Bicara menteri 
Luar Negeri Tiongkok, Jiang Yu menunjukkan keenganan Tiongkok dalam memperluas 
keanggotaan SCO dengan mengatakan bahwa ‘enlargement is a complicated issue which bears 
on the further development of the SCO’ (Embassy of the People’s Republic of China, 2017).  
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Cheng Gouping menambahkan bahwa ‘the relevant work 
is going on about expansion of membership. The decision should be made through consensus 
and consultation, and no timetable should be set’ (Upadhyay, 2012). Namun, pada tahun 2015 
saat pertemuan SCO di Ufa, Tiongkok merubah kebijakannya dengan menerima India ke dalam 
organisasi tersebut yang ditunjukkan dengan pidato  Xi Jinping yang memberikan selamat 
kepada India. Kemudian, Memorandum of Obligations ditandatangani oleh Sujata Mehta dari 
India pada tanggal 24 Juni 2016 di Tashkent (Chaudhury, 2017). 

Keinginan India untuk bergabung menjadi negara anggota SCO ini didukung oleh Rusia dan 
negara-negara Asia Tengah lainnya. Pada bulan Juli 2010, Alexander M. Kadakim, seorang 
diplomat dari Rusia mengatakan bahwa “Our position has all along been that we want India as a 
full-fledged member of the SCO” (Roy, 2014:62). Rusia memiliki hubungan yang baik dengan 
India, dan dengan masuknya India akan menjadi penyeimbang di dalam SCO dari pengaruh 
Tiongkok (Doyon, 2011:4). Walaupun telah didukung oleh Rusia dan negara-negara Asia 
Tengah lainnya, India harus menghadapi tantangan besar  yakni Tiongkok. Tiongkok yang 
merupakan salah satu pendiri SCO menunjukkan keengganan dalam mendukung India untuk 
bergabung. Beberapa ahli telah mengaitkan sikap hati-hati Tiongkok dengan India karena 
sengketa perbatasan yang belum terselesaikan (Joshi, 2015:20).  
 
Dalam sejarahnya Tiongkok dan India dapat dikatakan memiliki hubungan yang tidak begitu 
baik. Hal ini dapat dibuktikan dari  warisan sengketa yang telah membayangi hubungan Sino-
India sejak tahun 1960-an hingga saat ini yakni sengketa perbatasan yang belum terselesaikan, 
konflik kepentingan di Tibet dan dukungan Tiongkok terhadap saingan India, Pakistan (Smith, 
2017). Sengketa teritorial India dan Tiongkok pusatnya berada di perbatasan bersama Sino-
Indo, tepatnya di Arunachal Pradesh, Sikkim dan Aksai Chin. Arunachal Pradesh dan Sikkim 
ditempati oleh India namun diklaim oleh Tiongkok, sedangkan Aksai Chin ditempati oleh 
Tiongkok tetapi diklaim oleh India (Kenny, 2015:3). Ketegangan yang berlangsung di antara 
Sino-India berasal dari rasa curiga di antara keduanya. Rivalitas di antara keduanya semakin 
meningkat saat Tiongkok memutuskan untuk mendukung Pakistan yang merupakan saingan 
dari India. Kerja sama Tiongkok dan Pakistan termasuk dukungan diplomatik, military-to-
military, dan nuklir. 
 
Dari sini dapat terlihat bahwa bergabungnya India sebagai negara anggota dalam SCO pada 
tahun 2015 ini menjadi isu penting karena sebelumnya Tiongkok selalu menolak. Selain itu, hal 
ini menjadi problematik karena hubungan Tiongkok dan India yang tidak baik sejak dahulu, 
adanya rasa kecurigaan, persaingan serta kompetisi yang terjadi di antara kedua negara. 
Kemudian, dengan hadirnya India di dalam SCO membuat pergerakan serta pengaruh Tiongkok 
di dalam organisasi tersebut dapat terganggu. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 
pertanyaan mengapa Tiongkok akhirnya bersedia menerima India sebagai anggota tetap di 
dalam Shanghai Cooperation Organization pada tahun 2015 setelah sebelumnya selalu menolak 
India sejak tahun 2006? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori balance of threat. Sebelum 
membahas lebih jauh, mendefinisikan kebijakan luar negeri dianggap langkah yang tepat untuk 
diambil saat ini. Kebijakan luar negeri sejauh ini kerap diartikan sebagai sebuah bentuk aksi 



yang dilakukan oleh suatu negara dalam interaksinya di ranah internasional. Lebih lanjut, 
kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat tujuan, arahan atau niat yang dirumuskan 
oleh orang-orang yang memiliki otoritas di pemerintahan, yang digerakan oleh beberapa aktor 
atau situasi di dalam lingkungan di luar negara dengan maksud untuk mempengaruhi target 
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan (Gustavsson, 1999:75). 
Kebijakan luar negeri menurut Herman merupakan goal-oriented atau problem oriented oleh 
pembuat kebijakan yang ditujukan kepada entitas di luar pembuat kebijakan (Gustavsson, 
1999:75). Kebijakan luar negeri memiliki sifat yang dinamis, dimana kebijakan dapat berubah-
ubah seiring dengan berjalannya waktu. Apabila telah tercapainya kepentingan suatu negera, 
maka negara tersebut dapat mengubah kebijakan luar negerinya. Perubahan kebijakan luar 
negeri ini menjadi suatu hal yang wajar terjadi, terkait dengan hadirnya ancaman dan 
kompetitor yang beragam membuat negara harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. 

Herman menyebutkan empat tingkat perubahan dalam kebijakan luar negeri yakni pertama, 
perubahan penyesuaian, yang terjadi pada tingkat usaha (lebih besar atau lebih kecil). Apa yang 
dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan dan tujuan yang dilakukannya tidak berubah. Kedua,  
perubahan program, berbeda dengan perubahan penyesuaian yang cenderung bersifat 
kuantitatif, perubahan program bersifat kualitatif dan melibatkan instrumen baru dari undang-
undang (seperti pencapaian tujuan melalui negosiasi diplomatik dibandingkan kekuatan 
militer). Apa dan bagaimana hal itu dilakukan berubah namun tujuannya masih sama. Ketiga, 
perubahan masalah atau sasaran, masalah atau tujuan awal kebijakan diganti atau dibatalkan. 
Dan yang keempat adalah perubahan orientasi internasional, bentuk perubahan kebijakan luar 
negeri yang paling ekstrim dan melibatkan pengalihan keseluruhan orientasi aktor terhadap 
ranah internasional (Herman, 1990:5). Dalam konteks ini, perubahan yang terjadi di Tiongkok 
termasuk ke dalam perubahan tingkat ketiga, yakni perubahan sasaran atau tujuan. Perubahan 
sasaran Tiongkok ini dapat terlihat dari yang semula berkeinginan untuk mendominasi kawasan 
Asia berubah menjadi menyeimbangi Amerika Serikat di wilayah tersebut dengan mendekatkan 
diri dengan negara tetangganya, termasuk India.  

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan perubahan kebijakan Tiongkok terhadap diterimanya 
India di dalam Shanghai Cooperation Organization dengan model milik Gustavsson. Gustavsson 
mengatakan bahwa ada tiga faktor utama dalam perubahan kebijakan luar negeri, yakni faktor 
internasional dan domestik, decision makers, dan proses decision-making (Gustavsson, 
1999:84). Faktor internasional dan domestik dianggap mempengaruhi decision makers di suatu 
negara dalam menentukan kepentingan dan tujuan, yang mana aktualisasi kepentingan dan 
tujuan tersebut dilakukan dalam proses decision-making. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga 
faktor tersebut memerankan peran yang sama dalam perumusan dan perubahan kebijakan luar 
negeri.  Disini penulis akan menggunakan salah satu faktor yang telah disebutkan oleh 
Gustavsson yakni faktor ekstenal. Faktor eksternal ini dimaknai sebagai segala hal yang 
memengaruhi pengambilan keputusan yang berasal dari luar lingkungan negara bersangkutan. 
Dalam faktor eksternal terdapat dua hal yang memengaruhi yaitu politik internasional dan 
ekonomi politik internasional. Politik internasional dimaknai sebagai hubungan antar kekuatan 
dan aspek militer tradisional dari keamanan nasional. Sementara itu, ekonomi politik 
internasional dimaknai sebagai transaksi ekonomi lintas batas dan kondisi-kondisi dari institusi 
yang mengatur transaksi tersebut (Gustavsson, 1999:83).  

Faktor ekonomi politik internasional dapat dianggap sebagai variabel sistem atau variabel 
regional. Salah satu cara untuk melihat kondisi regional adalah dengan menggunakan teori dari 
Stephen Walt yakni balance of threat. Teori balance of threat memiliki asumsi bahwa negara 
membentuk aliansi sebagai respons terhadap ancaman (Walt, 2002:133). Saat ingin membentuk 
suatu aliansi, negara dapat melakukan balancing atau bandwagoning (Waltm 1987;4). 



Balancing merupakan proposisi yang menyatakan negara akan bergabung dengan aliansi untuk 
menghindari dominasi oleh kekuatan yang lebih kuat atau melawan ancaman yang ada (Walt, 
1987:5). Ada dua jenis balancing yaitu internal balancing dan external balancing. Internal 
balancing bermakna menghadapi ancaman atau kekuatan eksternal negara dengan 
menggunakan sumber daya internal, seperti melakukan mobilisasi militer, mempercepat 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan militer, serta menciptakan strategi cerdas 
dan pengaruh politik. Sementara External balancing mengacu pada penanganan ancaman 
eksternal dengan mengandalkan sumber daya eksternal, seperti menempa, memperkuat, dan 
memperbesar aliansi yang dimiliki guna menyaingi negara dominan (He, 2009:11). 

Dalam teori balance of threat Stephen Walt menyebutkan empat ancaman yang dapat membuat 
suatu negara untuk bertindak baik balancing maupun bandwagoning terhadap ancaman 
tersebut (Walt, 1987:9).  Pertama, power aggregate. Semakin besar sumber daya negara 
(seperti populasi, kapabilitas militer, kehebatan teknologi dll.), semakin besar potensi ancaman 
yang dapat ditimbulkannya bagi orang lain. Jika kekuatan dapat mengancam, ia juga bisa 
dihargai. Negara dengan kekuatan besar memiliki kemampuan untuk menghukum musuh atau 
menghargai teman. Oleh karena itu, kekuatan agregat negara lain mungkin merupakan motif 
untuk balancing atau bandwagoning. Kedua, proximate power. Negara juga akan 
menyesuaikan diri dalam menanggapi ancaman dari kekuatan terdekat. Hal ini dikarenakan 
kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan akan menurun bila jarak berjauhan, suatu 
negara yang lebih dekat posisinya menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan 
yang jauh. Sama halnya dengan kekuatan agregat, ancaman dari jarak dekat juga dapat 
menghasilkan respon balancing maupun bandwagoning. Ketiga, kekuatan ofensif. Negara-
negara dengan kemampuan ofensif yang besar cenderung memprovokasi aliansi daripada 
mereka yang lemah militer atau hanya mampu mempertahankan. Efek dari faktor ini juga 
bervariasi. Disatu sisi, ancaman dengan kemampuan semacam ini dapat menyebabkan negara 
untuk segera balancing dengan bersekutu bersama negara lain. Lebih lanjut, negara-negara 
yang berbatasan dengan mereka dengan kemampuan ofensif yang besar (dan juga jauh dari 
sekutu potensial) mungkin dipaksa untuk ikut bandwagoning karena balancing dengan 
membuat aliansi tidak dapat dilakukan. Dan yang keempat, niat ofensif. Negara yang tampil 
agresif cenderung memprovokasi orang lain untuk menyeimbangkan mereka. Seperti Nazi yang 
memprovokasi sebuah koalisi yang luar biasa terhadap Jerman karena memiliki kekuatn yang 
besar dan dikombinasikan dengan ambisi yang sangat ofensif. Persepsi tentang niat merupakan 
hal yang sangat penting dalam pilihan aliansi. Singkatnya, semakin agresif atau ekspansionis 
suatu negara, semakin besar kemungkinannya untuk memicu koalisi yang berlawanan (Walt, 
1987:9-11). Stephen Walt menambahkan bahwa pemberian bantuan ekonomi atau militer akan 
menciptakan sekutu yang efektif, baik dengan menunjukkan niat baik seseorang, dengan 
membangkitakan rasa terima kasih atau karena penerima akan bergantung terhadap donor 
(Walt, 1987:27). Jadi, semakin banyak bantuan, semakin ketat aliansi yang dihasilkan.  

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Walt diatas, Tiongkok melakukan balancing terhadap 
Amerika Serikat karena merasa terancam. Balancing yang dilakukan Tiongkok kepada Pivot to 
Asia yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat karena secara kekuatan Washington lebih kuat 
(baik dalam kapabilitas militer, teknologi dan lainnya). Kemudian, secara kedekatan Amerika 
Serikat masuk ke kawasan Asia jadi mengganggu Tiongkok di wilayahnya sendiri. Selain itu, 
adanya niatan Amerika untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Hal inilah yang 
membuat Tiongkok melakukan balancing terhadap Amerika Serikat. Hipotesis yang kemudian 
dapat diajukan adalah perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap India yang tadinya 
menolak untuk memasukkan India ke dalam anggota SCO kemudian menjadi menerima 
keanggotaannya pada tahun 2015 disebabkan karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternal 
yang dimaksud disini adalah adanya kebijakan Pivot to Asia dari Amerika Serikat. Masuknya 



Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik membuat Tiongkok merasa terancam. Perasaan 
Terancam ini direspons dengan perubahan kebijakan terkait penerimaan keanggotaan India di 
SCO pada tahun 2015 sebagai bentuk external balancing terhadap ancaman dari Amerika 
Serikat.   

Hubungan Tiongkok dan India Sebelum Pivot to Asia Amerika Serikat 

Sebelum Pivot to Asia Amerika Serikat hubungan Tiongkok dan India memiliki sejarah yang 
panjang dan kompleks, didukung oleh sengketa territorial dan gesekan diplomatik yang telah 
berlangsung lama. Wilayah utama dari perselisihan territorial berada di Himalaya, di 
perbatasan bersama Beijing-New Delhi, khususnya Arunachal Pradesh, Sikkim dan Aksai Chin. 
Arunachal Pradesh dan Sikkim ditempati oleh India, namun diklaim oleh Tiongkok  sementara 
Aksai Chin diduduki Beijing dan diklaim oleh New Delhi (Kenny, 2015:4). Perselisihan wilayah 
yang terjadi diantara kedua negara ini berujung perang saat Tiongkok menyerang India pada 
tanggal 20 Oktober 1962. Meskipun Tiongkok memenangkan perang, setelah berhasil 
menyingkirkan pasukan India dan menduduki wilayah utama di Ladakh, Beijing 
mengumumkan gencatan senjata secara sepihak pada tanggal 20 November. Hal ini 
membuktikan bahwa situasinya lebih kepada demonstrasi kekuatan militer Tiongkok daripada 
sebuah keinginan untuk mengklaim wilayah, dan bahkan dapat dianggap sebagai keengganan 
orang-orang Tiongkok yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada 
hubungannya dengan tetangganya di Asia Selatan (Goh, 2006:267). Perang 1962 ini 
mengacaukan sejarah India dan masih menghambat hubungan kedua negara yang sampai hari 
ini  masih hangat. Kekalahan India saat Perang perbatasan tahun 1962 tersebut menyebabkan 
tumbuhnya rasa ketidakpercayaan India terhadap Tiongkok semakin besar. Selain itu, 
kekalahan ini menciptakan rasa malu yang besar bagi militer India, sehingga memaksanya 
untuk meninjau peralatan, kesiapan, kecerdasan dan menjadi salah satu faktor dalam 
keputusan New Delhi dalam memperoleh nuklir (Kenny, 2015:5). Persengketaan wilayah yang 
terjadi hingga saat ini diantara Tiongkok dan India membuat Tiongkok enggan untuk menerima 
India ke dalam Shanghai Cooperation Organization. Bagi Tiongkok, SCO merupakan organisasi 
yang ditujukan untuk situasi di Asia Tengah maka tidak akan menjadi kepentingan Beijing 
untuk memberikan keanggotaan ke negara lain, terutama membiarkan India melemahkan 
pengaruh Beijing di Asia Tengah tanpa meningkatkan stabilitas regional. Sistem saat ini 
memiliki sejumlah negara pengamat meningkatkan kedudukan internasional SCO, dan dengan 
perluasan Tiongkok, tanpa mempengaruhi fungsi utama organisasi secara negatif. Akibatnya, 
Tiongkok tidak menyukai masuknya anggota baru dalam jangka pendek.  

Selain persengketaan wilayah dengan India, alasan lain mengapa Tiongkok masih enggan untuk 
menerima India ke dalam SCO adalah adanya keinginan untuk mendominasi di Asia. Hal ini 
dapat terlihat setelah terjadinya krisis global 2008. Krisis keuangan pada tahun 2008 semakin 
mengkonsolidasikan posisi Tiongkok dalam ekonomi global (Huang, 2016:76). Lebih lanjut, 
dominasi Tiongkok di Asia dapat dilihat dari sektor ekonomi yang dapat menunjukkan betapa 
signifikannya keberadaan Tiongkok di kawasan.  Secara garis besar, beberapa tujuan dari 
pendekatan Tiongkok terhadap Asia di tahun 2008 adalah: Pertama, mendukung adanya 
stabilitas dan peaceful environment yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas 
politik domestik Tiongkok; Kedua, mencari kontak dan hubungan ekonomi yang 
menguntungkan; Ketiga, meyakinkan negara-negara tetangga mengenai implikasi dari China’s 
rise; Keempat, untuk mengisolasi Taiwan dan; Kelima, untuk mendapatkan pengaruh regional 
relatif terhadap kekuatan lain (seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat) (Sutter, 2008). 
Kemampuan Tiongkok di sektor ekonomi dianggap memiliki peran penting dalam dominasinya 
di Asia. Dominasi Tiongkok dapat dilihat dari perpindahan arah interdepedensi ekonomi yang 
semula berpusat pada Jepang yang kemudian beralih dan berpusat pada Tiongkok mengingat 



Tiongkok muncul sebagai pusat perdagangan, investasi dan jaringan produksi terutama di 
sektor manufaktur (Ahn, 2010:18). Lebih lanjut, sejak 2008, Beijing telah menggunakan 
kekuatan ekonomi, diplomatik, dan militer dalam menangani masalah keamanan di kawasan 
Asia. selama beberapa tahun terakhir, ketegangan meningkat antara Tiongkok dengan beberapa 
negara yang kerap bersitegang dengan Tiongkok terkait perselisihan. Selain itu, Dari tahun 
2007, 2008 dan seterusnya, dapat terlihat adanya pergeseran nyata dalam perilaku kebijakan 
luar negeri Tiongkok. Beijing tampaknya lebih tegas dalam mengekspresikan dan membela apa 
yang dianggapnya sebagai “kepentingan nasional utama” (Yuan, 2008). Seperti misalnya 
dengan penggunaan alat-alat maritim dan atau paramiliter yang kuat untuk menegaskan klaim 
Tiongkok atas wilayah-wilayah yang disengketakan seperti pada kasus antara Tiongkok dan 
Filipina mengenai kedaulatan Scarborough Shoal (Huangyan Dao dalam bahasa mandarin dan 
Panatag Shoal dalam bahasa Tagalong) dengan penggunaan PLA Navy oleah dalam membangun 
kontrol yang efektif atas pulau yang disengketakan tersebut (Yuan, 2008). 

Dari sini terlihat bahwa sejarah hubungan Tiongkok dan India memiliki relasi yang tidak baik 
dan adanya rasa curiga serta ketidakpercayaan di antara kedua negara sehingga tidak masuk 
akal bagi Tiongkok untuk menerima india ke dalam Shanghai Cooperation Organization. 
Kemudian, dari penjelasan diatas juga terlihat tujuan awal dari Tiongkok di kawasan Asia 
adalah untuk mendominasi wilayah tersebut  sehingga relasi Tiongkok dan India yang tidak baik 
dan adanya keinginan Tiongkok untuk mendominasi di kawasan Asia membuat Beijing enggan 
untuk menerima India di dalam Shanghai Coopaeration Organization. Oleh karena itu, tentu 
terdapat faktor lain yang menyebabkan Tiongkok bersedia untuk menerima India di dalam 
organisasi tersebut.  

Hubungan Tiongkok dan India Setalah Pivot to Asia Amerika Serikat 

Pivot to Asia diumumkan pada tahun 2011 didasarkan pada tindakan sebelumnya untuk 
memperdalam dan melembagakan komitmen Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik. 
Pertumbuhan pesat dan dinamika ekonomi Asia telah memperluas sisi strategis kawasan ini 
sehingga meningkatkan kepentingan AS di wilayah tersebut. Pada musim gugur tahun 2011 dan 
awal tahun 2012, pemerintahan Obama mengumumkan bahwa akan mengintensifkan peran 
Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Seperti yang Presiden Obama katakan dalam pidato 10 
November ke parlemen Australia bahwa “the United States will play a larger and long-term role 
in shaping this region and its future” (Manyin et al, 2012:1).  Selain itu, selama kunjungannya ke 
Australia, Obama juga mengumumkan telah menempatkan 2,500 Angkatan Laut di Darwin 
(He, 2009:14). Hillary Clinton menambahkan bahwa “wilayah Asia Pasifik lah yang nantinya 
akan menentukan masa depan dunia, bukan Irak atau Afganistan” (He, 2009:14). Kemudian, 
Hillary Clinton juga menerbitkan sebuah artikel yang berjudul America’s Pacific Century yang 
menekankan minat baru Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (He, 2009:15). Tujuan utama 
dari pivot to Asia ini adalah untuk mempromosikan kepentingan Amerika Serikat dengan 
membentuk norma dan peraturan di kawasan Asia Pasifik, untuk memastikan bahwa hukum 
dan norma internasional dihormati, perdagangan dan kebebasan navigasi tidak terhambat, 
kekuatan dan ketidaksepakatan diselesaikan dengan cara damai tanpa ancaman atau 
pemaksaan. Selain itu, pemerintahan Obama memperluas inisiatif saat era Bush seperti 
memperkuat hubungan dengan sekutu yang ada di Asia, menegosiasikan TPP dan menjalin 
kemitraan baru dengan India, Indonesia dan Vietnam. Pivot to Asia ke kawasan Asia Pasifik 
juga merupakan pendalaman usaha pemerintahan Obama yang dimulai pada tahun 2009, 
untuk meningkatkan visibilitas dan kehadiran diplomatik Amerika Serikat di kawasan tersebut. 
Oleh karena itu, sejak 2009, pemerintahan Obama secara konsisten memberikan banyak waktu 
dan penekanan ke Asia Tenggara dan institusi multilateral regional. 



Berikut ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat guna memperkuat 
perannya di kawasan Asia Pasifik yakni pertama, mengumumkan penyebaran pasukan baru ke 
Australia, penempatan angkatan laut ke Singapura, dan wilayah baru untuk kerja sama militer 
dengan Filipina. Kedua, menyatakan bahwa  terlepas dari pengurangan pengeluaran pertahanan 
Amerika Serikat, kehadiran militer Washington di Asia Timur akan diperkuat serta 
didistribusikan secara lebih luas, lebih fleksibel dan lebih berkelanjutan secara politis. Ketiga, 
merilis sebuah dokumen perencanaan pertahanan baru yang menegaskan dan menawarkan 
alasan untuk “pivot to Asia” sambil tetap memberikan penekanan pada Timur Tengah. 
Keempat,  bergabung dengan East Asia Summit (EAS), karena organisasti tersebut merupakan 
salah satu organisasi multinasional utama di kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir adalah  
mengamankan kemajuan dalam negosiasi untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas 
sembilan negara (Free Trade Area atau Trans-Pacific Strategic Economic Partnership) (Manyin 
et al, 2012:1). Berfokus pada pilar utama Pivot to Asia, respon para elit dan analisis kebijakan 
Tiongkok menganggap setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi sumber ancamaan utama bagi 
kepentingan Beijing yakni meningkatnya kehadiran militer AS dan keamanan regional, inisiatif 
TPP dan pementukan institusi regional di masa depan dan implikasi dari peran AS dalam 
sengketa territorial regional dan maritime (Manyin et al, 2012:1). Oleh karena itu, Tiongkok 
melakukan balancing terhadap Amerika Serikat.  

Berdasarkan uraian diatas kehadiran Amerika Serikat di Asia berpotensi sebagai ancaman 
sesuai dengan indikator yang dikatakan oleh Walt. Hal ini dapat dari pertama, kekuatan 
Amerika Serikat. Walt mengatakan bahwa kekuatan negara dapat menjadi ancaman, semakin 
besar sumber daya negara (seperti populasi, kapabilitas militer, kehebatan teknologi dan lain-
lain), semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya bagi orang lain. Secara 
kekuatan Amerika Serikat merupakan negara yang kuat. Hal ini dapat terlihat dari populasi 
Amerika Serikat yang berada di peringkat ketiga dari seluruh dunia, kapabilitas militer dan 
teknologi yang canggih.  Kedua, proximate power, yang mana negara juga akan menyesuaikan 
diri dalam menanggapi ancaman dari kekuatan terdekat. Secara kedekatan Amerika Serikat 
memang jauh dari Tiongkok, namun dengan Pivot to Asia Amerika  masuk ke kawasan Asia 
menjadi mengganggu Tiongkok di wilayahnya sendiri. Kemudian, ketiga kekuatan ofensif yang 
dilakukan Amerika Serikat contohnya adalah Washington mulai memindahkan beberapa 
personil dan peralatan militer terbaik ke wilayah Asia Pasifik dan mengatur kembali operasi 
militer globalnya. Seperti di Laut Tiongkok Selatan, Angkatan Laut AS memulai operasi 
kebebasan navigasi, dengan berlayar dan terbang mengelilingi pulau dan terumbu yang dikuasai 
Tiongkok. Dan yang terakhir adalah niat ofensif. Dalam konteks ini, dengan pivot to asia 
terlihat adanya niatan Amerika Serikat untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. 
Atas dasar tersebut, Tiongkok melakukan balancing terhadap amerika serikat.  

Setelah munculnya Pivot to Asia Amerika Serikat, Tiongkok mencoba memperbaiki hubungan 
dengan negara tetangganya, termasuk India. Walaupun hubungan India dan Tiongkok dipenuhi 
dengan ketegangan karena sengketa wilayah, dalam beberapa tahun terakhir, New Delhi dan 
Beijing telah bekerja ekstra untuk mencoba memperbaiki hubungan keduanya. Setelah 
konfrontasi serius di sepanjang perbatasan Himalaya pada tahun 2013, India dan Tiongkok 
menandatangani sebuah perjanjian kerjasama pertahanan perbatasan atau Border Defense 
Cooperation Agreement (BDCA) pada bulan Oktober 2013 (Pant & Joshi, 2015:104). BDCA 
mencegah angkatan bersenjata kedua negara menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain 
jika terjadi konfrontasi terjadi atas interpretasi perbatasan yang tidak bertanda. Hubungan 
kedua negara mulai membaik ketika Menteri Pertahanan Tiongkok Liang Guanglie 
mengunjungi New Delhi pada bulan September 2012 dan menyatakan keinginan Beijing untuk 
melanjutkan hubungan pertahanan, termasuk kunjungan dari pejabat senior pertahanan untuk 
latihan militer (Pant & Joshi, 2015:104). India membalas kunjungan tersebut pada bulan Juli 



2013 saat Menteri Pertahanan New Delhi mengunjungi Beijing dan banyak hambatan dalam 
kerja sama pertahanan telah dihapus setelahnya. Pada bulan Maret 2013 saat pertemuan BRICS 
di Durban, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa kunjungan luar negeri Perdana Menteri 
Tiongkok Li Keqiang yang pertama akan ke India (Jha, 2017:161). Pada bulan Mei 2013, 
sebelum kunjungan Li Keqiang, Wei Wei duta besar Tiongkok untuk India mengatakan kepada 
pemerintah India untuk mengesampingkan sengketa perbatasan dan lebih memberikan 
perhatian terhadap pengembangan hubungan yang lebih erat diantara kedua negara. Dari sini 
dapat terlihat bahwa Tiongkok membuka jalan baru untuk memperbaiki hubungannya dengan 
India. Selain itu, menjelang kunjungan Tiongkok ke India, para pembuat kebijakan Beijing telah 
mencoba mengurangi beberapa masalah diantara kedua negara salah satunya dengan 
mengindikasikan dukungan untuk keanggotan India di SCO yang disampaikan oleh Xi bahwa 
Tiongkok mendukung masuknya Delhi ke dalam organsisasi tersebut dan mengundang Modi 
untuk datang ke pertemuan APEC di Beijing (Madan, 2017). Pada pertemuan di Ufa, Rusia, 
tahun 2015 SCO secara resmi mengadopsi sebuah resolusi yang memulai prosedur untuk 
mengakui India dan Pakistan untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Kedua negara juga 
telah menandatangani Memorandum of Obligations untuk bergabung ke dalam SCO pada 
pertemuan tahun lalu di Tashkent.   

Dampak Faktor Pivot to Asia dalam Perubahan Sikap Tiongkok Terkait 
Penerimaan India di Shanghai Cooperation Organization 

Dari apa yang penulis paparkan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat perubaan sikap 
Tiongkok terhadap India yang pada awalnya diwarnai oleh rasa curiga dan banyak konflik 
seperti sengketa wilayah perbatasan dan kedekatan New Delhi dengan Amerika Serikat. Hal ini 
dapat terlihat dari sengketa wilayah yang terjadi di Arunachal Pradesh yang terletak di 
perbatasan Tiongkok dan India. Selain itu, keinginan Tiongkok untuk mendominasi Asia juga 
membuat Beijing enggan untuk menerima India. Namun setelah tahun 2011, Tiongkok merubah 
sikapnya terhadap India.  

Perubahan sikap Tiongkok terhadap India menjadi lebih lunak dan lebih membuka diri untuk 
memperbaiki hubungan diantara keduanya. Hal ini dapat terlihat dari adanya Perjanjian 
Kerjasama Pertahanan Perbatasan atau Border Defense Cooperation Agreemnt (BDCA) diantara 
kedua negara pada bulan Oktober 2013 (Pant & Joshi, 2015:104). BDCA mencegah angkatan 
bersenjata kedua negara menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain jika terjadi 
konfrontasi di sepanjang perbatasan yang bermasalah. Selain itu, pada tahun 2012-2013 
pergantian pemerintahan di Tiongkok dan terpilihnya Perdana Menteri India, Narendra Modi 
pada tahun 2014 telah meningkatkan potensi dari hubungan Beijing dan Delhi. Lebih lanjut, 
perubahan sikap Tiongkok terhadap India juga ditunjukkan oleh Presiden Xi Jinping pada 
tahun 2013, saat ia mengutus Li Kequang untuk melakukan kunjungan pertamanya ke India. 
Dari sini dapat terlihat bahwa Tiongkok menginginkan kerjasama yang lebih dengan India. 
Kemudian, saat Presiden Xi Jinping mengunjungi India pada bulan September 2014, Tiongkok 
telah berjanji untuk memberikan investasi ke India untuk pembangunan infrastruktur seperti 
kereta api.  

Perubahan sikap Tiongkok terhadap India terjadi karena faktor eksternal yakni Pivot to Asia 
yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Menurut Gustavsson faktor eksternal dianggap 
mempengaruhi pembuat kebijakan di suatu negara dalam menentukan kepentingan dan tujuan. 
Hal ini ditunjukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidatonya bahwa: 

“We should well introduce China’s domestic and foreign policies to the outside world, clearly tell 
China’s story, spread China’s voice, and integrate the Chinese dream with the desire of the 



people of the neighbouring count ries for a good life, and with the prospects for regional 
development, letting the awareness of community of common destiny take root in the 
neighbouring countries” (Godbole, 2015:299). 

Pidato tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok menginginkan hubungan yang lebih dekat 
dengan negara-negara tetangga. Selain itu, melalui pidato tersebut dapat dimaknai juga bahwa 
Tiongkok tidak menginginkan adanya negara asing diluar kawasan Asia mengintervensi 
kawasan. Hal ini dipertegas dengan pidato Xi Jinping pada saat pertemuan CICA di Shanghai 
pada Mei 2014 bahwa “security problems in Asia should eventually be solved by Asians 
themselves through cooperation” (Godbole, 2015:299). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa 
Pivot to Asia yang diutarakan oleh Amerika Serikat menjadi faktor dibalik perubahan sikap 
Tiongkok terhadap negara tetangganya seperti India. Dengan adanya Pivot to Asia membuat 
Tiongkok merubah kebijakannya yang tadinya ingin mendominasi Asia menjadi melakukan 
external balancing terhadap Pivot to Asia Amerika Serikat.   

Shanghai Cooperation Organization dijadikan sebagai sarana bagi Tiongkok untuk membantu 
memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya, termasuk India. SCO merupakan 
organisasi yang awalnya bernama Shanghai Five yang didirikan pada tahun 1996 oleh Tiongkok, 
Rusia, Kazakhstan, Kyrgystan, dan Tajikstan (Albert, 2017). Organisasi ini merubah nama 
menjadi Shanghai Cooperation Organization saat Uzbekistan masuk pada tahun 2001. Sebagai 
salah satu pendiri dari SCO, Tiongkok telah memainkan peran penting dalam pendirian dan 
perkembangan dari organisasi tersebut. Seiring dengan waktu, harapan Tiongkok akan SCO 
meningkat. Pada awalnya SCO hanya digunakan sebagai tempat untuk para anggotanya 
bekerjasama dalam memerangi terorisme setelah Peristiwa 9/11. Namun, saat ini, SCO 
digunakan oleh Tiongkok sebagai platform untuk menyokong sebuah organisasi multilateral 
versi Beijing. Pemerintah Tiongkok melihat SCO sebagai kesempatan untuk memperluas 
pasarnya, mendiversifikasi pasokan energinya, dan sarana untuk mencapai kepentingan 
nasionalnya (Qingguo, 2007:119). 

Integrasi ekonomi telah menjadi bagian agenda SCO yang semakin besar, terutama karena 
Tiongkok mempromosikan gagasannya untuk OBOR yang mencakup anggota SCO dan negara 
pengamat. Dengan semua tujuan ambisius ini seperti memastikan stabilitas regional, terutama 
mencegah aktivitas teroris, mempromosikan keamanan regional, melanjutkan integrasi 
ekonomi, keharusan untuk memperluas SCO menjadi jelas. Seperti yang dikatakan oleh Xin 
hua, ekspansi SCO akan menanamkan semangat baru ke dalam pengembangan masa depan 
organisasi tersebut dan meningkatkan pengaruhnya dan daya tariknya di arena internasional 
(Tiezzi, 2017). Dengan diperluasnya SCO akan membantu visi Xi untuk menjadikan organisasi 
tersebut kelompok keamanan regional kelas berat. Dengan masuknya India ke dalam SCO akan 
secara langsung berhubungan dengan OBOR yang dibentuk oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan 
SCO adalah platform bagi OBOR milik Tiongkok untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi 
bagi para anggotanya (Huang, 2016:93). Selain itu, tujuan strategis dari OBOR adalah untuk 
mengatasi dampak negatif dari kebijakan pivot to Asia Amerika Serikat terhadap Tiongkok 
(Chan, 2017:9). Sehingga dengan bergabungnya India kedalam SCO dan OBOR akan membantu 
Tiongkok untuk menyeimbangi Pivot to Asia yang dilakukan Amerika. 

Pada tahun 2015, Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di pertemuan SCO mengatakan 
bahwa akan menggunakan SCO sebagai platform bagi OBOR milik Tiongkok dan aspirasi 
Moskow unutk membentuk Eurasian Economic Union untuk memfasilitasi perkembangan 
ekonomi bagi para anggotanya (Huang, 2016:93). Selain itu, pada tanggal 10 Juli 2015 di 
pertemuan SCO yang bertempat di Ufa, di dalam pidatonya Xi Jinping mengatakan bahwa 
negara anggota organisasi tersebut harus mengintensifkan kerja sama dalam bidang energi dan 



pertanian, mempercepat pembangunan platform untuk informasi perlindungan lingkungan dan 
memastikan keberhasilan antara Silk Road Economic dan Eurasian Economic Union,  sehingga 
dapat mempromosikan keseimbangan pembangunan di wilayah Eurasia (Ministry of Foreign 
Affairs of the People’s Republic of China, 2017). 

Kesimpulan 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa alasan mengapa Tiongkok menerima India sebagai 
anggota tetap SCO pada tahun 2015 dikarenakan adanya faktor eksternal yakni Pivot to Asia 
Amerika Serikat. Dengan adanya Pivot to Asia yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat membuat 
Tiongkok merasa terancam. Amerika Serikat dengan Pivot to Asia-nya mendekati negara-
negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian respon Tiongkok terhadap Pivot to Asia yang 
dikeluarkan oleh Amerika Serikat adalah dengan memperbaiki hubungan dengan negara-negara 
tetangga Tiongkok, hal ini guna menyeimbangi Washington di kasawan Asia. Hal ini dapat 
dilihat dari pidato Xi Jinping yang mengatakan bahwa “security problems in Asia should 
eventually be solved by Asians themselves through cooperation”. Hal ini kemudian 
menunjukkan bahwa Pivot to Asia yang diutarakan oleh Amerika Serikat menjadi faktor dibalik 
perubahan sikap Tiongkok terhadap negara tetangganya seperti India. Dengan memperbaiki 
hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama India, menunjukkan bahwa Tiongkok 
melakukan external balancing. 

Lebih lanjut, sebagai salah satu upaya Tiongkok untuk memperbaiki hubungannya dengan 
India, Beijing mamasukkan New Delhi kedalam SCO. SCO digunakan sebagai platform bagi 
Tiongkok untuk memperpanjang kepentingan nasionalnya. Untuk menyaingi Amerika Serikat, 
Tiongkok menggunakan SCO sebagai salah satu organisasi yang didirikannya dan kelompok 
yang didalamnya tidak memiliki pengaruh dari negara barat seperti Amerika Serikat. Hal ini 
menjadikan nilai plus bagi SCO karena Tiongkok dapat memperluas pengaruhnya di kawasan 
Eurasia dan menggunakan organisasi tersebut sesuai dengan kepentingan Beijing. Dengan 
masuknya India ke dalam SCO akan membantu Tiongkok untuk melakukan balancing terhadap 
Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, perubahan kebijakan luar negeri dan teori balance of 
threat telah menjadi dasar penulis dalam menemukan pentingnya faktor eksternal dalam 
perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Pivot to Asia yang dilakukan oleh Amerika 
kemudian memaksa Tiongkok untuk merubah sikapnya kepada India. Hal ini dikarenakan 
Tiongkok merasa dengan masuknya Amerika Serikat ke kawasan Asia yang dirasa akan 
mengancam pengaruhnya di wilayah tersebut. 
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