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ABSTRAK 

Pada 23 November 2013 Tiongkok mengumumkan penerapan Air Defense Identification 
Zone (ADIZ) di wilayah Laut Tiongkok Timur secara unilateral. Dalam zona tersebut, 
identifikasi, lokasi, dan kontrol terhadap pesawat diberlakukan oleh negara. Permasalahan 
penerapan ADIZ di Laut Tiongkok Timur adalah titik-titik koordinat ADIZ Tiongkok meliputi 
wilayah sengketa yaitu Kepulauan Senkaku/Diayou serta Ieodo atau Socotra Rock yang 
merupakan submerged rock yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Korea Selatan. 
Dalam menanggapi penerapan ADIZ, Jepang dan Korea Selatan mengambil respon yang 
berbeda meskipun kedua negara memiliki sengketa wilayah dalam cakupan ADIZ dan kedua 
negara merupakan aliansi Amerika Serikat. Adanya perbedaan respon tersebut disebabkan 
oleh perbedaan identitas nasional kedua negara yang terbentuk dari dua atribut identitas 
nasional, yaitu citra diri nasional dan budaya strategis. Jepang memiliki citra diri nasional 
sebagai major power dan budaya strategis yang berperan aktif dalam melindungi keamanan 
negara, distancing terhadap Tiongkok, mengedepankan norma hukum, serta melihat 
Tiongkok sebagai ancaman. Di sisi lain Korea Selatan memiliki citra diri sebagai middle 
power dan budaya strategis yang percaya diri akan kekuatannya, reducing distance terhadap 
Tiongkok, mengedepankan hubungan harmonis, serta memandang Korea Utara sebagai 
ancaman 

Kata-kata kunci: Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Identitas nasional, 
Citra diri, Budaya strategis 

 

On November 23 2013, China unilaterally announced the establishment of Air Defense 
Identification within East China Sea. Within the zone, indentification, location, and control 
against flight is enacted. The problem that arises on the ADIZ establishment is the coordinate 
of ADIZ that is established within conflicted area, which are Senkaku/Diaoyou Islands and 
Ieodo or Socotra rock, a submerged rock within South Korea’s Exclusive Economic Zone. In 
response of ADIZ, Japan and South Korea responded differently despite both countries have 
territorial dispute and both countries are United States alliance. The difference of response 
between Japan and South Korea is the result of the difference of both countries’ national 
identity. It is formed of two national identity atributes, which are national self-image and 
strategic culture. Japan’s has national self image as major power and strategic culture which 
consists of actively protecting national security, distancing with China, promoting rule of 
law, and seeing China as threat. On the other side, South Korea has national self image as 
middle power and strategic culture which consists of being confident of its own power, 
reducing distance with China, promoting harmonic relationship, and seeing North Korea as 
threat. 
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Pendahuluan 

Pada 23 November 2013, Tiongkok mengumumkan penerapan Air Defense Identification 
Zone (ADIZ) di Laut Tiongkok Timur yang mulai diberlakukan pada pukul 10 waktu Beijing. 
ADIZ merupakan wilayah udara dari teritori berdaulat suatu negara. Dalam zona tersebut, 
identifikasi, lokasi, dan kontrol terhadap pesawat diberlakukan oleh negara. Hal ini ditujukan 
untuk melindungi keamanan nasional suatu negara melalui diperolehnya informasi-informasi 
atas seluruh pesawat yang memasuki ADIZ (Rinehart & Elias, 2015: 149).  

Pemberlakuan ADIZ merupakan hal yang lazim bagi negara berdaulat di dalam wilayahnya. 
Penerapannya ADIZ juga tidak membutuhkan perjanjian regional maupun internasional. 
ADIZ hanya dapat dibuat di wilayah udara kedaulatan yang sah (Achmadi, 2014). ADIZ di 
Laut Tiongkok Timur diterapkan tanpa adanya pemberitahuan maupun koordinasi dengan 
komunitas internasional. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena sebagian besar 
ADIZ diberlakukan secara unilateral. Sekilas, hal ini bukan menjadi masalah karena seperti 
yang disebutkan sebelumnya, penerapan ADIZ tidak membutuhkan perjanjian regional 
maupun internasional. Di samping itu, ADIZ juga bukanlah merupakan bentuk dari klaim 
atas territorial suatu negara (Bitzinger, 2013: 1). Namun permasalahan penerapan ADIZ di 
Laut Tiongkok Timur adalah titik-titik koordinat yang diundangkan secara sepihak oleh 
Tiongkok, meliputi ADIZ yang dimiliki oleh Jepang dan Kepulauan Senkaku/Diayou yang 
disengketakan dengan Jepang serta Ieodo atau Socotra Rock yang merupakan submerged 
rock yang termasuk dalam bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Korea Selatan. 

Menanggapi diberlakukannya ADIZ di Laut Tiongkok Timur oleh Tiongkok, pada tanggal 6 
Desember, Majelis Rendah Diet Jepang mengeluarkan resolusi yang mendorong Tiongkok 
untuk menghapuskan pemberlakuan ADIZ di Laut Tiongkok Timur (Khoo, 2014: 63). Di 
samping itu, Jepang juga memperkuat kerjasamanya dengan Amerika Serikat dengan 
meningkatkan pengawasan aktivitas di Laut Tiongkok Timur untuk memantau aktivitas 
Tiongkok dalam penerapan ADIZ yang diberlakukan (Rinehart & Elias, 2015: 19). Dalam 
merespon penerapan ADIZ Tiongkok, Jepang mengambil langkah dengan memperkuat 
aliansi dengan Amerika Serikat. Respon Jepang dan Amerika Serikat terkait ADIZ dapat 
dikaitkan dengan konflik kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok (Chanlett-
Avery, 2014: 427). Dalam isu tersebut, Amerika Serikat sendiri memiliki kewajiban untuk 
membantu Jepang dalam melindungi teritori Jepang karena berdasarkan Okinawa Reversion 
Treaty 1971 Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari administrasi Jepang. Hal ini tertulis 
dalam Pasal 5 Paragraf 1 Traktat Keamanan Jepang – Amerika Serikat 1960 berlaku pada 
Kepulauan Senkaku. 

Di sisi lain, Korea Selatan mengambil tindakan yang berbeda dalam menanggapi penerapan 
ADIZ. Pada tanggal 28 November 2013, Korea Selatan melakukan pertemuan bilateral 
dengan Tiongkok. Dalam pertemuan ini, Korea Selatan meminta Tiongkok untuk 
menghapuskan ADIZ yang tumpang tindih dengan ADIZ Korea Selatan. Namun pada 
akhirnya Tiongkok menolak permintaan Korea Selatan (Rinehart & Elias, 2015: 21). Hal ini 



menunjukkan bahwa Korea Selatan mengutamakan negosiasi dengan Tiongkok dan tidak 
mengambil tindakan bersama dengan Jepang dan Amerika Serikat (Kim & Cha, 2016: 116). 
Kemudian pada tanggal 8 Desember, Korea Selatan menambah wilayah ADIZ yang 
sebelumnya dimiliki oleh Korea Selatan sebesar 66.000 km persegi (Singh, 2014: 30). 
Berbeda dengan Tiongkok yang mengumumkan penerapan ADIZ secara sepihak, Korea 
Selatan melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai penambahan wilayah ADIZ dengan 
Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat (Rinehart & Elias, 2015: 21). Selanjutnya pada Juli 
tahun 2014, Korea Selatan dan Tiongkok mengumumkan maritime demarcation talks yang 
membicarakan mengenai konflik maritim, termasuk konflik Ieodo antara Korea Selatan dan 
Tiongkok (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China: 2015).  

Perbedaaan reaksi Jepang dan Korea Selatan terhadap penerapan ADIZ yang diberlakukan 
Tiongkok merupakan hal yang tidak lazim. Baik Jepang maupun Korea Selatan merupakan 
aliansi dari Amerika Serikat yang dilakukan melalui sistem hubungan hub and spoke (Park, 
2011: 138). Namun di satu sisi, Jepang mengambil sikap memperkuat aliansi dengan 
Amerika Serikat sedangkan Korea Selatan melakukan negosiasi dengan Tiongkok mengenai 
keberatannya dalam pemberlakukan ADIZ.  

 

Kerangka Pemikiran: Identitas Nasional sebagai Dasar bagi Perbedaan Respon Jepang 
dan Korea Selatan Terhadap Penerapan ADIZ oleh Tiongkok 

Identitas nasional dan hubungannya dengan kebijakan luar negeri berkaitan dengan tiga 
pertanyaan, yaitu “siapa kami?”, “apa yang kami lakukan?”, dan “siapa mereka?”. Identitas 
nasional didefinisikan sebagai suatu tipe dari identitas kolektif yang menjadikan sekelompok 
aktor disebut sebagai negara. Identitas kolektif merupakan sekumpulan ide yang secara 
umum diterima oleh kelompok aktor untuk mendefinisikan kolektivitas mereka dan di bawah 
peraturan mana mereka tunduk (Clunan, 2009: 28). Identitas nasional bukanlah hal yang 
statis, melainkan merupakan hal yang dinamis yang mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu seiring dengan bagaimana elit politik menginterpretasi identitas negara yang 
didasarkan oleh pengalaman di masa lalu dan peristiwa-peristiwa baru (Clunan, 2009: 28). 
Hubungan identitas nasional dan kebijakan luar negeri berawal dari pendekatan 
konstruktivisme yang menyatakan bahwasannya kepentingan nasional dibentuk oleh 
identitas, norma, serta faktor sosial dan budaya lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran 
konstruktivis yang menyatakan bahwasannya lingkungan mempengaruhi identitas seseorang 
(Clunan, 2009: 5).  

Terbentuknya identitas nasional suatu negara hingga menjadi kebijakan luar negeri dapat 
dijelaskan melalui teori aspirational constructivism yang dijelaskan oleh Clunan (2009). 
Identitas nasional dibentuk oleh national self-image atau citra diri national. Seperti identitas 
nasional, citra diri nasional terdiri dari ide-ide mengenai status internasional negara dan 
tujuan politiknya. Citra diri nasional merupakan satu set perspektif yang mampu 
mendeskripsikan dan mengevaluasi ide-ide yang ada di dalam suatu negara. Berbeda dengan 
identitas nasional, citra diri nasional merupakan konsepsi sementara mengenai apa yang 
seharusnya terjadi dan bagaimana negara seharusnya berperilaku, dan biasanya terdapat 
beberapa citra diri nasional yang ada dalam arena politik dalam waktu yang sama (Clunan, 
2009: 29).  



Untuk menjelaskan citra diri nasional lebih lanjut penulis menggunakan empat klasifikasi 
negara great power, major power, middle power, dan minor power. Berbeda dengan konsep 
power dalam perspektif realis, dalam perspektif konstruktivis, klasifikasi power tersebut 
didasarkan pada identitas yang ingin ditunjukkan oleh suatu negara dalam sistem 
internasional (Imai, 2017: 8). Pertama, great power merupakan negara yang: (1) memberi 
komando terutama sebagian besar sumber data atau kapabilitas yang dapat digunakan oleh 
negara-negara untuk mencapai tujuannya dan (2) memiliki komponen yang unggul dalam 
kekuatan negara, yaitu ukuran populasi dan teritori, sumber daya, kapasitas ekonomi, 
kekuatan militer, serta kompetensi dan stabilitas politik (Schweller, 2017: 4). Kategori 
selanjutnya yaitu major power yang merupakan great power peringkat kedua. Dalam 
perspektif konstruktivis, major power merupakan negara yang dapat memberikan pengaruh 
signifikan tidak hanya dalam regional balance of power (pada umumnya major power 
merupakan dominant regional players), namun juga berpengaruh dalam global balance of 
power sebagai: (1) supporter, yang menerima bagian dari tanggung jawab untuk 
mempertahankan tatanan global; (2) spoilers, yang berusaha untuk menghancurkan tatanan 
yang ada dan mengganti dengan tatanan baru yang berbeda; atau (3) shirkers, yang 
menginginkan untuk mempertahankan statusnya sebagai major power namun tidak 
berkontribusi dalam mempertahankan tatanan global (Schweller, 2017: 6).  

Kategori ketiga yaitu middle power yang didefinisikan sebagai kekuatan yang berada di 
antara major power dan minor power. Jika great dan major power merupakan negara yang 
besar dan maju dan minor power merupakan negara yang kecil dan berkembang atau 
terbelakang, middle power merupakan negara yang dikategorikan di antara keduanya. Dalam 
perspektif konstruktivis, identitas middle power berkaitan dengan mendedikasikan 
kemakmuran, kemampuan manajerial, dan martabat internasional yang dimilikinya terhadap 
penjagaan perdamaian dan tatanan internasional (Neack 2008, dalam Imai, 2017: 8). Kategori 
terakhir yaitu minor power yang merupakan negara terlemah dalam sistem internasional. 
Lemahnya negara minor power dapat disebabkan oleh terbelakangnya perekonomian negara 
dan populasi yang miskin. Kelemahan juga dapat disebabkan oleh pemerintahan yang tidak 
kompeten sehingga negara tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menjaga negaranya 
sendiri. Negara-negara yang terletak dalam kategori ini umumya merupakan negara gagal 
seperti Angola, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Liberia, Somalia, dan Sudan (Schweller, 
2017: 6). 

Selain citra diri nasional, terdapat atribut lain yang dapat membentuk identitas nasional yaitu 
budaya strategis. Budaya strategis merupakan sekumpulan kepercayaan, asumsi, dan cara 
berperilaku yang berasal dari pengalaman dan narasi yang diterima (baik oral maupun 
tertulis) yang kemudian membentuk identitas kolektif dan hubungan dengan kelompok lain. 
Hal-hal tersebut kemudian akan menentukan tujuan dan cara untuk mencapai keamanan 
(Johnson, 2006: 5). Terdapat empat variabel yang membentuk budaya strategis. Pertama 
yaitu identitas. Identitas dapat diartikan sebagai bagaimana negara melihat dirinya sendiri 
yang meliputi karakter nasional, perannya dalam konteks regional dan global, serta 
persepsinya terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang (Johnson, 2006: 11). 
Variabel kedua yaitu nilai. Dalam analisis untung rugi, nilai didefinisikan sebagai faktor yang 
diberi prioritas, dan dipilih di atas pilihan-pilihan lain (Johnson, 2006: 12). Variabel 
selanjutnya yaitu norma yang merupakan cara berperilaku yang diterima dan diharapkan. 
Norma menjelaskan bagaimana cara-cara yang dianggap rasional untuk mencapai tujuan 
tidak dilakukan dengan alasan bahwa cara-cara tersebut tidak diterima meskipun cara-cara 
tersebut dinilai efisien (Johnson, 2006: 12). Variabel terakhir adalah perceptive lens yang 



merupakan kepercayaan dan pengalaman yang kemudian mempengaruhi negara dalam 
memandang dunia (Johnson, 2006: 13). 

 

Citra Diri Jepang Sebagai Major Power 

Citra diri nasional Jepang sebagai major power dapat ditarik dari perjalanan sejarah Jepang 
secara internal dan eksternal jauh sebelum Perang Dunia II. Secara internal, sikap Jepang 
yang memandang dirinya superior dapat diawali oleh adanya gagasan datsu-a nyu-ou yang 
berarti “keluar dari Asia dan bergabung dengan Barat”. Istilah tersebut mendasari tingkah 
laku Jepang setelah Restorasi Meiji 1868. Fukuzawa Yukichi sebagai salah satu intelektual 
pada masa tersebut mendukung Westernisasi dan modernisasi secara cepat sehingga Jepang 
dapat mengejar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Di samping 
datsu-a nyu ou, kaum intelektual lain yaitu Okakura Tenshin memberikan gagasan 
pembangunan lain. Gagasan tersebut yaitu asia hitosu yang berarti “Asia adalah satu” yang 
menekankan bahwa Jepang merupakan anggota dari Asia. Gagasan ini memberikan arah bagi 
Jepang untuk memainkan peran aktif di komunitas Asia. Masing-masing ide tersebut 
memiliki pengaruh pada masa yang berbeda (Zhao, 2004: 114).  

Selanjutnya yaitu sejarah Jepang dalam dimensi eksternal. Restorasi Meiji 1868 tidak hanya 
membawa Jepang pada industrialisasi secara cepat, namun Juga membawa Jepang pada 
langkah imperialisme Barat. Hal ini menyebabkan Jepang melakukan perang dengan 
Tiongkok pada tahun 1894 yang berakhir pada kekalahan Tiongkok. Perjanjian Shimonoseki 
yang mengakhiri perang di antara keduanya memaksa Tiongkok untuk menyerahkan Taiwan 
dan Korea kepada Jepang. Aneksasi Jepang terhadap Korea secara resmi dilakukan setelah 
kemenangan Jepang terhadap Rusia pada 1905. Jepang terus melakukan ekspansi hingga 
Manchuria pada 1930 dan melakukan perang dengan Tiongkok pada 1930an. Sedikit demi 
sedikit, Jepang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara hingga Indonesia. Ekspansi 
Jepang tidak berhenti hingga pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia 
II (Zhao, 2004: 114). 

Pasca Perang Dingin, lingkungan eksternal Jepang telah mengalami perubahan. Jepang harus 
mencari cara baru untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional 
yang semakin kompleks. Semenjak saat itu, Jepang menunjukan intensinya untuk bertindak 
sebagai major power yang didukung oleh pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri 
Kuriyama Takazu yang menyebutkan bahwa Jepang melakukan memiliki intensi untuk 
transformasi dari diplomasi negara kecil dan menengah, menjadi negara besar yang 
merupakan major country. 

Citra diri Jepang sebagai major power dapat diperlihatkan melalui tiga dimensi yaitu 
geografis, hirarkis, dan strategis. Dalam dimensi geografis, Jepang merupakan negara 
maritim yang dikelilingi oleh laut yang menjadikan kunci bagi kemakmuran Jepang. Dalam 
kondisi tersebut, Jepang sebagai major power mengangkat perhatiannya pada perlindungan 
global commons yang merupakan hal yang dimiliki oleh seluruh negara mencakup laut lepas, 
atmosfir, antartika, dan ruang angkasa (Vandenbrink, 2017: 9). 

Dalam dimensi hirarkis, major power merupakan kekuatan peringkat kedua di bawah great 
power. Sebagai major power, Jepang merupakan negara yang peringkatnya di bawah great 
power yaitu Amerika Serikat dan major power lain yaitu Tiongkok. Hal ini dapat terlihat 



ketika membandingkan GDP Jepang dengan GDP Amerika Serikat serta Tiongkok dimana 
Jepang berada di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga, dalam dimensi strategis, 
sebagai major power, Jepang dituntut untuk memiliki pengaruh dalam global balance of 
power sebagai: (1) supporter, yang menerima bagian dari tanggung jawab untuk 
mempertahankan tatanan global; (2) spoilers, yang berusaha untuk menghancurkan tatanan 
yang ada dan mengganti dengan tatanan baru yang berbeda; atau (3) shirkers, yang 
menginginkan untuk mempertahankan statusnya sebagai major power namun tidak 
berkontribusi dalam mempertahankan tatanan global (Schweller, 2017: 6). Dari ketiga peran 
tersebut, Jepang mengambil peran sebagai supporter, yaitu major power yang menerima 
bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan tatanan global. Untuk memproyeksikan 
citra dirinya sebagai major power dalam hal ini, Jepang memilih untuk mendukung Amerika 
Serikat dalam menjaga tatanan dunia melalui strategi balancing dalam menjaga tatanan 
global. 

 

Balancing Jepang sebagai Major Power terhadap Tiongkok dalam Kasus Penerapan 
ADIZ 

Kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat berada dalam kategori balancing, yang dapat 
didefinisikan sebagai usaha internal maupun eksternal untuk memastikan keamanannya 
sendiri. Kebijakan keamanan Jepang secara berkelanjutan merupakan bentuk balancing 
terhadap Tiongkok semenjak berakhirnya Perang Dingin (Koga, 2016). Balancing yang 
dilakukan oleh Jepang tercerminkan dalam diterapkannya New Defense Guidelines yang 
merupakan hasil dari negosiasi antara kedua negara semenjak Oktober 2013. Pembuatan 
pedoman pertahanan antara kedua negara ditujukan untuk mencerminkan perubahan-
perubahan pada lingkungan keamanan regional dan global semenjak pedoman pertahanan 
terakhir dirumuskan pada tahun 1997 (Liff, 2015: 87). Salah satu pemicu perumusan isi dari 
New Defense Guidelines adalah sikap asertif Tiongkok yang melakukan klaim terirorial di 
wilayah Laut Tiongkok Timur yang berkaitan dengan pemberlakuan ADIZ. Seperti yang 
tercantum dalam New Defense Guidelines, pedoman tersebut bukanlah obligasi yang 
diwajibkan untuk sepenuhnya diadopsi. New Defense Guidelines juga berbeda dengan 
perencanaan joint operation yang merincikan hal-hal yang harus dilakukan oleh aliansi dalam 
situasi tertentu. New Defense Guidelines merupakan pedoman yang menyediakan kerangka 
umum dan arah kebijakan bagi peran dan misi Jepang dan Amerika Serikat serta bagaimana 
kerjasama dan koordinasi dijalanjan (Satake, 2016: 28). 

New Defense Guidelines memiliki makna yang signifikan pada komitmen Amerika Serikat 
dalam melindungi kepulauan Jepang termasuk Kepulauan Senkaku. Hal ini menunjukan 
bahwa New Defense Guidelines sesuai dengan citra diri Jepang sebagai major power yang 
melakukan balancing terhadap Tiongkok dengan greater burden sharing dalam aliansinya 
dengan Amerika Serikat. Sesuai dengan pedoman tersebut, Jepang berkomitmen untuk 
melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dengan peran yang lebih besar dalam 
melindungi teritorialnya. Sedangkan Amerika Serikat hanya memberikan bantuan pada 
operasi yang dilakukan oleh SDF (Satake, 2016: 32). 

 

Citra Diri Nasional Korea Selatan sebagai Middle Power 



Citra diri Korea Selatan sebagai middle power telah membentuk strategi kebijakan luar negeri 
Korea Selatan semenjak awal 1990an. Citra diri Korea Selatan sebagai middle power telah 
terlihat semenjak berakhirnya perang dingin. Pada tahun 1991, Presiden Korea Selatan Roh 
Taewoo menyatakan secara eksplisit bahwa pada era 1990an, Korea Selatan akan 
“mengambil peran baru sebagai middle power antara negara maju dan berkembang”. 
Selanjutnya pada pemerintahan Lee Myung-bak, citra diri Korea Selatan sebagai middle 
power semakin kuat. 

Kemudian pada tahun 2013, citra diri Korea Selatan sebagai middle power kembali diperkuat 
oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kim Kyouhyun yang menyatakan bahwa “diplomasi middle 
power akan tetap menjadi dasar bagi hubungan Korea Selatan di tingkat regional maupun 
global” (Kim, 2014: 85). Di bawah kepemimpinan Presiden Lee dan Park Geunhye, citra diri 
Korea Selatan sebagai middle power semakin terlihat dan semakin substantif (O’ Neil, 2015: 
82). Meskipun citra diri Korea Selatan sebagai middle power telah diangkat dari waktu ke 
waktu, terdapat perbedaan persepsi citra diri Korea Selatan sebagai middle power sesuai 
dengan masa pemerintahan Korea Selatan. 

Kim (2016: 9) menuliskan tiga kerangka analisis yang dapat memberikan penjelasan Korea 
Selatan sebagai middle power, yaitu berdasarkan dimensi geografis, hirarkis, dan strategis. 
Pertama, dimensi geografis melihat bahwa Korea Selatan terletak di antara titik geopolitik 
kekuatan darat dan maritim, atau antara bekas negara komunis Tiongkok dan Rusia serta 
negara kapitalis demokrasi Amerika Serikat dan Jepang yang menjadikan Korea sebagai 
buffer zone. Kedua, menurut dimensi hirarkis, Korea Selatan sebagai middle power 
merupakan negara yang terletak di tengah dalam hirarki internasional. Artinya Korea Selatan 
sebagai negara yang berukuran sedang dan berkekuatan sedang. Sebagai middle power dalam 
konteks hirarkis, Korea Selatan menjadi negara yang berperan dalam jembatan diplomatis 
antara negara yang lebih kuat dan lebih lemah. 

Ketiga, menurut dimensi strategis, Korea Selatan sebagai middle power memiliki arti bahwa 
Korea Selatan meletakkan posisinya di tengah-tengah di antara persaingan antara Amerika 
Serikat dengan Tiongkok. Dalam hal ini, Korea Selatan melaksanakan ‘equidistance 
diplomacy’ yang berarti menyeimbangi diplomasi Korea Selatan dengan kedua great powers. 
Korea Selatan tidak mengambil posisi melawan Tiongkok dengan memperkuat aliansinya 
dengan Amerika Serikat karena jika Korea Selatan mengambil langkah tersebut, hubungan 
Korea Selatan dengan kedua negara menjadi tidak seimbang dan tidak sesuai dengan prinsip 
‘equidistace diplomacy’ melalui hedging sebagai middle power. 

 

Hedging Korea Selatan sebagai Middle Power terhadap Tiongkok dalam Kasus 
Penerapan ADIZ 

Hedging merupakan pilihan strategis Korea Selatan sebagai middle power dalam 
hubungannya di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Hedging merupakan 
strategi yang dapat digunakan oleh suatu negara yang dihadapkan oleh negara yang berada di 
antara dua kekuatan besar. Berbeda dengan balancing dan bandwagoning yang mengharuskan 
suatu negara untuk memilih salah satu pihak, hedging memberikan ruang bagi suatu negara 
untuk melakukan kerjasama tanpa mengambil pihak dari salah satu antara pihak yang 
bersaing sehingga terdapat ambiguitas yang tinggi dalam arah kebijakan negara yang 
melakukan hedging (Snyder et al. 2017: 9). Strategi ini dilakukan Korea Selatan untuk 



menempatkan Korea Selatan jauh dari persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. 
Hedging merupakan strategi yang fleksibel karena tidak memaksa Korea Selatan untuk 
memilih satu pihak dan memberikan celah bagi Korea Selatan untuk melakukan manuver 
(Snyder et al. 2017: 9). 

Langkah hedging Korea Selatan terlihat jelas ketika Korea Selatan memilih untuk tidak 
bergabung dengan Jepang bersama dengan Amerika Serikat dan Australia dalam mengajukan 
permintaan kepada International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk mengevaluasi 
ADIZ yang diterapkan oleh Tiongkok pada Maret 2014. Amerika Serikat dan Jepang 
mengajukan permintaan kepada ICAO untuk mengevaluasi apakah Tiongkok memiliki hak 
untuk melarang penerbangan komersial di wilayah udara di luar jurisdiksi pengawas lalu 
lintas udara sipilnya (Rinehart & Elias, 2015: 39). Namun di saat yang bersamaan, Korea 
Selatan juga memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat. Korea Selatan dan Amerika 
Serikat melakukan berbagai usaha untuk memperluas basis bagi hubungan bilateral dengan 
membentuk multi-layered cooperative network dan memperluas mutual understanding 
melebihi level pemerintahan yaitu melalui people-to-people exchanges, untuk melibatkan 
tidak hanya anggota kongres Amerika Serikat dan pejabat pemerintahan Amerika Serikat, 
melainkan juga akademisi dan opinion leaders serta implementasi Congressional Member 
Exchange Program (CMEP) yang telah dilaksanakan semenjak 2011 yang bertujuan untuk 
memperkuat kerjasama dengan Kongres Amerika Serikat terus dilaksanakan pada tahun 2014 
(Ministry of Foreign Affairs, 2015: 71). 

Korea Selatan dan Amerika Serikat secara berkelanjutan melakukan usaha bilateral untuk 
melakukan penyesuaian, memperluas, dan memperdalam aliansi di saat yang bersamaan 
dengan memperluas bidang kerjasama regional maupun global. Hal ini dilakukan untuk 
menanggapi perubahan-perubahan yang ada dalam lingkungan keamanan di Semenanjung 
Korea serta adanya ancaman terhadap keamanan global. Untuk itu, pada April 2014, Presiden 
Park dan Presiden Obama menyetujui diselenggarakannya Foreign and Defense Ministers’ 
(2+2) Meetings sebagai usaha kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam dimensi 
bilateral, regional, dan global dan tidak hanya berfokus pada perdamaian dan keamanan di 
Asia Timur (Ministry of Foreign Affairs, 2015: 71).  

 

Pengaruh Budaya Strategis Jepang dan Korea Selatan dalam Merespon Penerapan 
ADIZ oleh Tiongkok 

Disamping pengaruh citra diri nasional, terdapat hal lain yang menjelaskan perbedaan sikap 
Jepang dan Korea Selatan terhadap responnya terhadap ADIZ yang diterapkan oleh 
Tiongkok. Hal ini dapat dijelaskan melalui analisis budaya strategis melalui empat elemen 
budaya strategis empat elemen budaya strategis yaitu identitas, nilai, norma, dan lensa 
perseptif untuk memahami alasan keduanya bersikap berbeda dalam merespon ADIZ yang 
diterapkan oleh Tiongkok. 

 

Identitas Jepang dan Korea Selatan 

Seiring dengan intensi Jepang untuk mengedepankan citra dirinya sebagai major power, 
Jepang memerankan peran yang lebih aktif dalam arena internasional. Intensi Jepang untuk 



mengedepankan citra dirinya sebagai major power memunculkan kontradiksi antara identitas 
Jepang yang merupakan negara anti-militeristik dengan menjadi negara yang tidak segan 
untuk mengembangkan kekuatan militernya yang disebabkan oleh persepsi ancaman terhadap 
negaranya. Hal ini kemudian merubah identitas Jepang dalam hubungan internasional 
terutama di kawasan Asia Timur. Terlebih lagi dengan kebijakan keamanan di bawah 
pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang mengindikasikan perubahan budaya 
strategis Jepang yang telah lama menganut identitas anti-militeristik semenjak berakhirnya 
Perang Dunia II (Oros, 2014: 227). 

Identitas Korea dapat ditarik dari sejarah pramodern Korea. Secara historis, Korea memiliki 
kepercayaan diri sebagai negara yang beradab di masanya. Korea merupakan negara yang 
dinilai baik oleh Tiongkok yang disebabkan oleh kestabilan hubungannya dengan Tiongkok 
dan banyak mengadopsi ide-ide Tiongkok. Korea dan Tiongkok memiliki hubungan yang 
dekat di masa Dinasti Joseon dan Dinasti Ming dan terus berlangsung pada masa Dinasti 
Qing (Kang & Bang, 2015:117). Berbeda dengan keharmonisan hubungan Korea dengan 
Tiongkok, Korea memiliki hubungan yang dingin dengan Jepang. Hal ini diperkuat dengan 
adanya invasi Jepang terhadap Korea yang berujung pada peperangan di antara kedua belah 
pihak. Peperangan yang berlangsung selama enam tahun dengan Jepang menghasilkan citra 
Jepang sebagai negara violent, tidak bisa dipercaya, dan tidak beradab (Kang & Bang, 
2015:117). Kuatnya kerjasama Korea dengan Tiongkok ini membentuk budaya strategis 
Korea Selatan yang menganggap Tiongkok sebagai major power yang harus ditangani dan 
Jepang sebagai musuh. 

Setelah Perang Korea, Korea Selatan menjadi negara lemah yang mendapatkan bantuan 
ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Sejarah kelam Korea Selatan yang mengalami 
penjajahan dari Jepang serta kemiskinan menyebabkan Korea Selatan memiliki tujuan untuk 
membangun bangsanya dengan kejayaan dan kekuatan. Impian untuk membentuk negara 
yang mencapai kejayaan dan kekuasaan tertanam pada masa pemerintahan Presiden Park 
Chung-Hee hingga dapat mewujudkan Korea Selatan yang makmur di saat ini (Kim, 2014: 
275). Dari perjalanan sejarah tersebut, Korea Selatan menjadi negara yang memiliki identitas 
percaya diri, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Tiongkok, dan kecurigaan 
terhadap Jepang (Kang & Bang, 2015 :121). 

 

Nilai-nilai Jepang dan Korea Selatan 

Seiring dengan kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang dan Amerika Serikat memiliki 
hubungan aliansi yang kuat di mulai dari 1951 US-Japan Security Treaty yang mulai efektif 
pada 1952. Perjanjian ini menjadi dasar bagi kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang 
Dunia. Kuatnya aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang diiringi dengan strong distancing 
Jepang terhadap Tiongkok. Strong distancing yang dilakukan oleh Jepang merupakan hasil 
dari persepsi Jepang terhadap Tiongkok sebagai ancaman yang akan dijelaskan pada poin 
lensa perseptif selanjutnya (Wong, 2015: 1268). 

Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat bermula dari Perang Korea. Setelah Perang Korea 
berakhir, Korea Selatan membentuk US – South Korea Defense Treaty pada tahun 1953 
(Wong, 2015: 1268). Intensifikasi aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat diiringi 
dengan usaha Korea Selatan untuk reducing distance dengan Tiongkok. Pengambilan sikap 
ini didasari atas persepsi ancaman Korea Selatan yang menganggap bahwa Tiongkok 



bukanlah ancaman bagi Korea Selatan yang akan dijelaskan pada poin lensa perseptif. 
Prioritas Korea Selatan dalam reducing distance sejalan dengan strategi hedging Korea 
Selatan sebagai middle power dalam postur keamanan kawasan Asia Timur.  

 

Norma-norma Jepang dan Korea Selatan 

Norma yang dibentuk oleh Jepang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh Jepang yaitu 
nilai-nilai universal. Salah satu nilai dari nilai-nilai universal adalah supremasi hukum. 
Supremasi hukum merupakan konsep yang mengakui superioritas hukum dibandingkan 
kekuatan-kekuatan dalam jenis lain dan menjadi pilar kebijakan luar negeri Jepang. Hal 
tersebut berimplikasi pada penempatan hukum sebagai hal yang mendasari hubungan Jepang 
dengan negara-negara lain di arena internasional. Dengan mengedepankan norma hukum, 
Jepang menolak dengan tegas adanya upaya unilateral untuk mengubah status quo dengan 
koersi dan berusaha keras untuk mempertahankan integritas teritorialnya, mengamankan 
maritim serta hak ekonomi dan kepentingannya, dan melindungi warga negaranya. Dalam 
perspektif mengedepankan norma hukum dalam komunitas internasional, Jepang terus 
berkontribusi dalam penyelesaian masalah secara damai berdasarkan hukum internasional, 
pembentukan dan pengembangan tatanan baru hukum internasional, serta pengembangan 
sistem hukum dan sumber daya manusia di berbagai negara (Ministry of Foreign Affairs, 
2017: 240). 

Norma Korea Selatan dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusian. 
Sesuai dengan ajaran Konfusian yang menekankan pentingnya hubungan harmonis, dalam 
istilah Korea, norma ini disebut dengan Inhwa. Korea menekankan harmoni sebagai tujuan 
utama dalam hidup budaya Korea (Barnes, 2007: 64). Berdasarkan nilai harmonis ini, Korea 
Selatan mengutamakan hubungan yang harmonis dengan negara lain. Disamping itu, 
kesamaan nilai konfusian di antara keduanya menghasilkan kedekatan di antara kedua 
negara. Hal ini menyebabkan Korea Selatan tidak hanya berhubungan baik dengan aliansinya 
Amerika Serikat. Namun Korea Selatan juga dapat menjalin hubungan baik dengan Tiongkok 
berdasarkan kesamaan nilai konfusianisme di antara keduanya. Hal ini dipertegas dalam 2014 
Diplomatic White Paper yang menuliskan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Korea 
Selatan “harmonizing and developing the ROK-US Alliance and ROK-China partnership and 
seeking to foster more stable ROK-Japan relations” (Ministry of Foreign Affairs, 2014: 26). 

 

Lensa Perseptif Jepang dan Korea Selatan 

Lensa perseptif memberikan penjelasan bagaimana Jepang melihat dunia. Dalam pandangan 
Jepang, keamanan lingkungan dunia mengalami seiring dengan berjalannya waktu, terutama 
kemunculan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok dan ancaman nuklir dari Korea Utara 
yang kemudian mendorong Jepang untuk mengambil peran militer yang lebih besar di 
kawasan dalam beberapa dekade terakhir. Jepang menuliskan perhatiannya terhadap kondisi 
ini dalam Diplomatic Blue Book yang diterbitkan pada tahun 2014 dan 2015. Jepang melihat 
bahwa Tiongkok berbagai aksi yang asertif seiring dengan peningkatan kekuatannya 
(Ministry of Foreign Affairs, 2014: 4). Tindakan-tindakan Tiongkok yang bersifat asertif 
tersebut memunculkan perhatian bagi Jepang dan menyebabkan Jepang menyatakan bahwa 



aktivitas Tiongkok sebagai aktivitas yang meningkatkan ancaman keamanan bagi kawasan 
dan komunitas internasional. 

Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan memandang bahwa ancaman terbesar bagi negaranya 
datang dari Korea Utara. Keadaan Korea Utara yang mengalami kemunduran sesaat setelah 
kemajuannya setelah Perang Korea menyebabkan Korea Utara memperkuat kekuatan militer 
dan mengembangkan senjata nuklirnya (Kim, 2014: 276). Hal ini memicu Korea Selatan 
untuk melindungi negaranya melalui dua cara, yaitu memperkuat kapasitas militernya sendiri 
dan bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menangkal ancaman dari Korea Utara (Kim, 
2014: 276). Di samping Amerika Serikat, Tiongkok merupakan negara yang memiliki 
peranan penting bagi Korea Selatan dalam menangani kasus nuklir Korea Utara. Dari lensa 
perseptif ini, Korea Selatan memiliki persepsi bahwa Korea Utara merupakan ancaman dan 
menempatkan pentingnya aliansi Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menangkal ancaman 
dari Korea Utara (Kim, 2014: 270). 

 

Implikasi Budaya Strategis Jepang terhadap Reaksinya dalam Penerapan ADIZ 

Dari penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bahwa budaya strategis yang 
terbentuk adalah: (1) identitas Jepang yang berperan aktif terhadap keamanan nasional; (2) 
strong distancing terhadap Tiongkok; (3) penegakkan norma hukum (4) persepsi ancaman 
dari Tiongkok. Empat poin budaya strategis tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan-
kebijakan Jepang dalam merespon ADIZ yang diterapkan oleh Tiongkok. Jepang melihat 
Tiongkok sebagai persepsi ancaman. Maka dari itu Jepang mengambil tindakan yang didasari 
oleh budaya strategisnya yaitu beperan aktif dalam melindungi keamanan negaranya dan 
berkontribusi aktif dalam perdamaian berdasarkan norma hukum internasional. Hal ini 
diperlihatkan melalui pembentukan NSC yang ditujukan untuk meningkatkan pertahanan dan 
keamanan Jepang sera memperkuat kapabilitas SDF (Kotani, 2014: 9). Di samping itu norma 
Jepang yang mengedepankan norma hukum terlihat ketika Jepang menyebutkan bahwa 
emergency defensive measure yang diterapkan oleh Tiongkok merupakan hal yang melanggar 
kebebasan penerbangan di ruang udara internasional yang merupakan prinsip dasar dari 
hukum internasional (Ministry of Defense, 2014). 

 

Implikasi Budaya Strategis Korea Selatan terhadap Reaksinya dalam Penerapan ADIZ 

Budaya strategis Korea Selatan adalah: (1) identitas Korea Selatan yang percaya diri terhadap 
kekuatan yang dimilikinya; (2) reducing distance terhadap Tiongkok; (3) norma hubungan 
harmonis yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusian; (4) persepsi ancaman dari Korea 
Utara. Korea Selatan tidak memandang Tiongkok sebagai ancaman, melainkan sebagai 
negara yang memiliki peranan penting dalam menangani ancaman dari Korea Utara. Dalam 
kasus ADIZ, Korea Selatan yang memiliki identitas kepercayaan diri terhadap kekuatannya 
menangani Korea Selatan tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Korea Selatan 
mengedepankan diplomasi dengan Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan Ieodo yang 
berada dalam cakupan ADIZ melalui disetujuinya maritime demacration talks oleh kedua 
negara (Tiezzi, 2014). 

 



Kesimpulan 

Dari seluruh penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dua atribut identitas nasional, 
yaitu citra diri dan budaya strategis, mempengaruhi reaksi negara terhadap perilaku negara 
lain terutama dalam merespon kebijakan luar negeri negara lain yang berpengaruh terhadap 
negaranya. Setiap negara memiliki citra diri dan budaya strategis yang berbeda sehingga 
masing-masing negara memiliki pendekatan dan sikap yang berbeda dalam menanggapi 
perilaku negara lain. Maka dari itu citra diri dan budaya strategis menjadi aspek penting yang 
mendasari bagaimana negara berperilaku dalam sistem internasional. 
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