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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Sejak dimulainya peradaban manusia seperti yang tercatat di dalam sejarah, 

selalu terdapat organisasi atau entitas politik yang terbentuk. Entitas-entitas politik ini 

sebagian akan berkembang pesat menjadi jauh lebih besar dan kuat dari entitas lain di 

sekitarnya. Hal ini membuat pengaruh dari entitas dan nantinya negara ini menjadi 

semakin kuat kepada wilayah sekitarnya atau nantinya dengan perkembangan 

teknologi, proyeksi pengaruh ini akan menjadi lebih jauh lagi (Ryan, 2017). 

Contoh-contoh mengenai entitas/negara yang kemudian menjadi dominan lalu 

bersaing serta berujung kepada konflik adalah Athens dan Sparta (Peloponnesian 

War), Perancis dan Inggris (War of the Spanish Succession and Napoleonic Wars), 

Jerman dan Inggris (World War I), Amerika Serikat dan Uni Soviet (Cold War). 

Yang sekarang terjadi pada Abad ke 21 ini adalah antara Amerika Serikat dan China 

yaitu persaingan di wilayah Indo-Pasifik, yaitu wilayah yang berbatasan dengan 

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. 

Hubungan diplomatik antara Great Powers ini dapat disimpulkan sebagai 

fluktuatif antara kerja sama dan ketegangan yang dapat berujung kepada konflik. 
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Namun, perlu digarisbawahi kenyataan bahwa jauh lebih banyak insiden-insiden yang 

menyebabkan renggangnya hubungan diplomatik antara keduanya diselesaikan tidak 

dengan konflik melainkan melalui jalur diplomasi, baik yang secara halus maupun 

koersif (The odds on a conflict between the great powers, 2018). 

Salah satu alasan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa 

negara-negara terlibat di dalam persaingan kekuatan dan pengaruh antara satu dengan 

yang lain adalah karena sistem politik internasional yang ada sekarang ini bersifat 

anarki. Sifat anarki ini berarti tidak ada entitas politik yang berdiri di atas negara dan 

mengatur perilaku semua negara-negara yang menjadi anggota di planet bumi ini 

(Powell, 1994). Oleh karena itu, setiap negara, terutama Great Powers berusaha 

untuk mengamankan dirinya masing-masing. 

Sistem politik internasional yang anarki ini juga membagi negara-negara 

kepada kategori-katerogi berdasarkan distribusi kekuatan yang membentuk pola 

perilaku negara-negara berdaulat tersebut untuk mendapatkan sebesar mungkin porsi 

dari distribusi kekuatan yang ada. Negara yang lebih kecil akan memilih untuk 

mengikuti arahan dari negara-negara yang lebih besar, akan tetapi hal yang sama 

antar negara besar sangat kecil kemungkinannya untuk bisa terjadi (Preda, 2016). 

Untuk memastikan keamanannya masing-masing, setiap negara selalu 

memperhatikan distribusi kekuatan yang terjadi. Perbandingan kekuatan dilakukan 

terutama dengan negara-negara yang dianggap berpotensi menjadi pesaing dalam 
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jangka waktu pendek maupun panjang. Perbandingan tersebut menilai kesanggupan 

suatu negara dalam menghadapi konflik langsung sendirian atau setidaknya mengulur 

waktu sampai aliansi dengan negara lain dapat dibentuk dan membantu. 

Di dalam politik internasional, negara berdaulat merupakan entitas politik 

tertinggi yang diakui oleh semua negara lainnya. Meskipun institusi internasional 

memiliki perannya masing-masing di dalam wadah tersebut, peranan negara tetap 

yang teratas. Oleh karena sifat anarki dari politik internasional tersebut, maka tidak 

terhindarkan bahwa negara-negara besar akan membentuk dan mengarahkan pola 

interaksi dunia internasional karena kepentingannya masing-masing. 

Masing-masing negara besar selalu membandingkan kekuatan mereka baik 

dalam bidang militer, ekonomi, teknologi atau populasi satu dengan yang lain. Prinsip 

Relative Gain dalam Power Politics ini membuat pembuat kebijakan negara-negara 

besar selalu berusaha untuk melebihi saingannya dalam jumlah kekuatan yang 

dimiliki tersebut. Negara yang memiliki kekuatan lebih kecil akan berusaha mengejar 

ketertinggalannya dan negara yang sebelumnya memiliki kekuatan lebih besar akan 

merasa terancam bahwa keunggulannya sudah tidak ada lagi (Rousseau, 1999). 

Karena kekuatan tersebut bersifat relatif, maka semakin banyak kekuatan 

yang dimiliki oleh sebuah negara, maka semakin lemah posisi negara lain tersebut di 

dalam politik internasional. Tidak ada negara yang bisa memperkirakan dengan 

benar-benar tepat, berapa banyak kekuatan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, 
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yang bisa dilakukan adalah membandingkan kekuatan yang sudah mereka miliki 

dengan apa yang dimiliki oleh negara lain (Rousseau, 1999). 

Tujuan awal dari masing-masing negara ini adalah untuk memastikan 

keamanan dan keselamatan diri mereka, akan tetapi malah berpotensi untuk 

menambah tingkat ketegangan serta pecahnya konflik. Hal ini dikarenakan semua 

sumber daya dan tenaga yang sudah dihamburkan untuk semua persenjataan tersebut, 

tentu akan sangat sia-sia jika persenjataan tersebut tidak digunakan pada akhirnya 

(Mahnken & Maiolo, 2016, Abstract). 

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan pecahnya Uni Soviet menjadi 

beberapa negara, satu-satunya negara yang memiliki kekuatan besar atau yang dapat 

disebut mencapai Hegemony adalah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi dan militer 

Amerika Serikat tidak dapat ditandingi oleh negara manapun ditambah lagi aliansinya 

yang terdiri dari anggota-anggota North Atlantic Treaty Organization tetap utuh.  

Akan tetapi, sebagaimana catatan sejarah menunjukkan, kepemimpinan dalam 

bidang teknologi, militer ataupun ekonomi tersebut tidak akan bertahan selamanya. 

Dominasi Amerika Serikat di abad ke 21 mulai dikikis dengan munculnya China 

yang dalam waktu relatif singkat yaitu sekitar 30 tahun sejak membuka ekonominya 

kepada investor asing menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua. 

Kemunculan raksasa industri dan ekonomi baru seperti China tidak serta 

merta menjamin bahwa mereka akan menjadi ancaman bagi negara-negara yang 
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sebelumnya dominan. Hal ini baru bisa terjadi ketika negara-negara baru tersebut 

terbukti menginginkan perubahan untuk terjadi mengenai Status Quo yang ada di 

politik internasional pada zaman tersebut. China tidak ingin terus-menerus berada di 

bawah bayang-bayang Amerika Serikat baik dalam segi militer maupun ekonomi. 

Maksud dari China berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat adalah 

China terpaksa harus mengikuti aturan-aturan dan norma-norma internasional yang 

disponsori oleh Amerika Serikat. Karena posisinya yang lemah sebelumnya, maka 

China relatif tidak diikutsertakan dalam pembentukan norma dan aturan yang 

kemudian dirasakan „mengikat‟nya. Tetapi kebangkitan ekonomi China mengubah 

perhitungan strategis karena China mulai merasa mampu untuk secara perlahan 

keluar dari norma dan aturan buatan Amerika Serikat tersebut. 

Amerika Serikat dan China dalam konteks tahun 2001-2018 ini berada pada 

tahap kedua negara membandingkan kekuatan satu sama lain, terutama pada sisi 

kekuatan militer dan ekonomi (Hard Power). Kedua negara juga melihat satu sama 

lain sebagai pesaing utama dalam memastikan keamanan negaranya. Hal ini 

dikarenakan perubahan distribusi kekuatan yang terjadi, Amerika Serikat yang 

sebelumnya mendominasi mulai disaingi oleh China secara militer maupun ekonomi. 

Kebangkitan China sejak tahun 1980an pada masa kepemimpinan Deng 

Xiaoping yang membuka pasar China terhadap investasi asing, merupakan fenomena 

yang jauh lebih berpengaruh. Akan tetapi, prinsip yang dianut China selama 
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kepemimpinan Deng Xiaoping adalah Tao Guang Yang Hui yaitu merendahkan diri 

untuk tidak terlalu menunjukkan diri di mata dunia internasional selagi China 

berusaha membangun kembali perekonomiannya (Daekwon, 2017). 

Dibukanya pasar China dan terhubungnya kembali China kepada dunia 

internasional pada saat itu, diharapkan akan menggiring China untuk menjadi 

“warga” dunia internasional yang bertanggung jawab. Pemikiran negara-negara maju 

terutama Amerika Serikat adalah jika China menjadi negara yang makmur, maka 

China akan serta-merta menerima posisinya dalam tatanan dunia internasional yang 

sudah dibentuk Amerika Serikat tersebut. 

Akan tetapi, setelah kurang lebih 20 tahun sejak pembukaan pasar China, 

prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan terjadi belum juga muncul. Masuknya 

China menjadi anggota World Trade Organization pada tahun 2001 tidak membantu 

proses demokratisasi di dalam negerinya. Secara bersamaan, China juga mulai 

menggunakan kekuatan ekonominya untuk menyebarkan pengaruhnya kepada 

negara-negara berkembang lainnya, terutama pada negara non-demokratis. 

Fokus utama penyebaran pengaruh China sebelum adanya Belt and Road 

Initiative adalah pada negara-negara penghasil sumber daya mineral yang dibutuhkan 

oleh industri China, bahan bakar dan makanan. Karena China menyadari bahwa 

kebutuhan warga negaranya tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sendiri, 
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maka kepastian sumber-sumber impor harus terjaga. Investasi-investasi ini tentu akan 

menanamkan pengaruh China pada negara-negara tersebut. 

Hal yang mirip juga terjadi setelah bersatunya Jerman di bawah Prussia dan 

dipimpin oleh Kaisar Wilhelm I serta sang kanselir besi Otto Von Bismarck. Secara 

populasi, Inggris yang merupakan negara dominan di Eropa pada masa itu, kalah 

dibandingkan Jerman dan ini berarti kapasitas produksi serta industri Jerman juga 

lebih besar. Selama kepemimpinan Wilhelm I dan Bismarck, Jerman memilih untuk 

mengkonsolidasikan negaranya dibandingkan terlibat dalam politik internasional 

terutama di bidang perluasan koloni. 

Keadaan tersebut berubah drastis ketika. Jerman memulai Weltpolitik nya dan 

mulai memposisikan dirinya dengan negara-negara besar lainnya di daratan Eropa. 

Salah satu indikator utama sebagai negara besar adalah jumlah koloni yang dikuasai 

negara tersebut sehingga membuat Jerman juga ikut dalam Scramble for Africa. Akan 

tetapi, Jerman belum sampai pada tahap yang bisa membuatnya mengancam Status 

Quo yang ada pada saat itu. 

Ancaman bagi Inggris baru terjadi ketika Jerman merasa perlu untuk 

melindungi jalur perdagangannya sendiri dengan koloni. Pengamanan tersebut 

dilakukan melalui perkuatan angkatan laut besar-besaran karena merasa tidak layak 

bahwa keamanan jalur perdagangan Jerman tergantung kepada keputusan Inggris. Hal 
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ini dengan sendirinya berarti bahwa akan ada potensi ancaman besar melalui 

angkatan laut Jerman yang baru dan didukung oleh kekuatan industrinya yang kuat. 

Keinginan mengubah Status Quo inilah yang membuat ketegangan antara 

kedua negara baru terjadi, jika Jerman pada saat itu cukup puas dengan Status Quo 

yang ada, maka tidak ada potensi yang bisa membahayakan. Hal yang sama terjadi 

karena China ingin menandingi dominasi Amerika di wilayah Indo-Pasifik tersebut, 

sesuatu yang belum pernah terjadi selama 70 tahun terakhir (Tammen, R. L. & 

Kugler, J. 1994). 

Situasi yang ada pada abad ke 21 adalah Amerika Serikat sebagai pemenang 

pada Perang Dunia I dan II, wilayahnya sama sekali tidak tersentuh oleh peperangan 

tersebut (kecuali Hawaii) sehingga memungkinkan Amerika mendominasi negara-

negara di Eropa yang hancur akibat peperangan. Hal ini berlanjut setelah Perang 

Dingin selesai dengan dominasi Amerika Serikat tidak dapat dipertanyakan lagi. 

Untuk memastikan keamanan wilayah Home Frontnya tersebut pada 

persaingan dengan China, Amerika Serikat membentuk apa yang disebut First Island 

Chain dan Second Island Chain, yaitu serangkaian pulau-pulau yang memiliki 

pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya yang berfungsi sebagai 

tempat-tempat untuk membendung kekuatan militer angkatan laut China agar tidak 

bisa keluar menuju Samudera Pasifik. Strategi ini merupakan bagian dari Balancing 
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yang berarti Amerika Serikat akan membagi tanggung jawab untuk membendung 

China kepada sekutu-sekutunya. 

Tentu China tidak tinggal diam menghadapi kepungan Amerika Serikat dan 

sekutunya tersebut, elemen Geopolitik dari Belt and Road Initiative terlihat jelas 

ketika memikirkan kepentingan strategis China untuk membuat Island Chains tidak 

efektif. China sangat tergantung terhadap impor bahan-bahan mentah dan makanan 

dari luar sehingga situasi ini akan menjadi rantai suplai yang paling penting untuk 

dipotong oleh Amerika Serikat ketika konflik. Selat Malaka merupakan salah satu 

bagian yang paling penting bagi Amerika sebagai strategic chokepoint untuk 

memotong rantai suplai bahan bakar minyak dari Timur Tengah. 

Persaingan antara Amerika Serikat dan China tidak terbatas pada wilayah 

sekitar China saja melainkan memiliki konteks yang lebih luas. Wilayah yang 

menjadi arena persaingan pengaruh dan kekuatan adalah wilayah Indo-Pasifik. 

Wilayah ini meliputi semua negara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik dan 

Samudera India, hampir keseluruhan wilayah yang dicakup oleh versi maritim dari 

Belt and Road Initiative. Jalur sutera dari Belt and Road Initiative ini membangun 

pelabuhan-pelabuhan di negara-negara partisipan yang tentu tidak dibangun secara 

gratis oleh China melainkan ada kepentingan strategis di baliknya (Smith, 2018). 

Dengan menggunakan Belt and Road Initiative sebagai alat strategi 

geopolitiknya, China berusaha menarik negara-negara yang terletak di lokasi-lokasi 
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strategis dalam wilayah Indo-Pasifik ke dalam orbit ekonominya. Tiga negara yang 

sudah mendapatkan efek investasi dalam jumlah besar dari China adalah Pakistan, Sri 

Lanka dan Myanmar. Lokasi dari ketiga negara ini memiliki posisi yang krusial 

dalam strategi maritim China jika ingin menandingi dominasi Amerika Serikat di 

wilayah Indo-Pasifik yang sudah terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia II melalui 

proyeksi kekuatan angkatan lautnya. 

Alasan mengapa ketiga negara ini menjadi penting dalam strategi geopolitik 

China tidak hanya terletak pada lokasinya saja di peta, melainkan potensi mereka 

sebagai sekutu China. Pakistan merupakan rival besar dari India dan sering 

mengalami konflik skala kecil di perbatasan mereka, bisa disimpulkan bahwa 

dukungan China terhadap Pakistan adalah untuk membagi fokus India yang 

berpotensi menjadi sekutu Amerika Serikat dalam upaya Balancing nya terhadap 

China. India juga harus memperhatikan wilayah perbatasannya dengan Pakistan 

selain perbatasannya dengan China. 

Di sisi lain, Myanmar juga memiliki perbatasan yang panjang dengan India di 

sebelah timur sehingga masuknya Myanmar ke dalam orbit China akan menambah 

potensi ancaman bagi wilayahnya disana yang hampir terpisah dari dataran India. 

Ditambah lagi pembangunan pipa bawah tanah yang tersambung sampai ke propinsi 

Yunnan di China akan mengurangi tekanan yang dapat diberikan Amerika Serikat 

dengan memblokade Selat Malaka. Posisi Sri Lanka juga berada di selatan India dan 
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terletak tepat di tengah Samudera India. Selain itu, Sri Lanka berlokasi tidak jauh dari 

pangkalan militer Amerika Serikat di Diego Garcia. 

Terdapat tiga alasan besar mengapa Belt and Road Initiative mendapat begitu 

banyak perhatian dari pengamat politik internasional yaitu, skala uang yang akan 

diberikan oleh China kepada negara-negara penerima dana tersebut, keraguan 

mengenai kemampuan negara-negara penerima untuk mengembalikan dana tersebut, 

dan lokasi yang menjadi pilihan pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut. 

Belt and Road Initiative juga memiliki kemiripan dengan Marshall Plan yang 

digunakan Amerika Serikat untuk membangun kembali perekonomian di Eropa yang 

hancur akibat Perang Dunia II pada tahun 1939-1945 (U.S. – China Economic and 

Security Review Commission, 2018). Dengan besarnya jumlah dana investasi dari 

China tersebut, maka hubungan kerjasama ekonomi dan diplomatik antara China dan 

negara penerima akan semakin erat. Hal ini sekaligus akan memancing dan mengikat 

negara-negara tersebut ke dalam orbit ekonomi China. 

 Dengan beberapa penjelasan yang sudah disebutkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Amerika Serikat dan China sudah terlibat dalam persaingan 

strategis. Peneliti tertarik kepada kenyataan bahwa meskipun dunia sudah memasuki 

abad ke 21, persaingan strategis antara Great Powers tetap selalu ada sampai 

sekarang. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH 

 Sejak bangkitnya kekuatan ekonomi China, terutama sejak tahun 2001, China 

mulai terlihat tidak puas dengan status quo yang ada dan berusaha untuk 

mengubahnya. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai pihak yang diuntungkan dengan 

status quo yang ada, tentu akan resisten terhadap perubahan signifikan yang akan 

mengurangi keuntungan tersebut. Perbedaan kepentingan nasional tersebut menjadi 

salah satu faktor persaingan strategis terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang sudah diuraikan, pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh peneliti adalah: 

Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab persaingan antara Amerika Serikat dan 

China (2001-2018) di wilayah Indo-Pasifik? 

Peneliti membatasi lingkup penelitian menjadi periode tertentu untuk 

menjawab pertanyaan penelitian di atas. Periode yang ditentukan oleh penulis untuk 

memberikan perbandingan tersebut adalah tahun 2001-2018 antara Amerika Serikat 

dan China.. Tahun awal tersebut digunakan sebagai titik awal karena kekuatan 

ekonomi, militer dan industri dari China mulai meningkat pesat dan menyaingi 

Amerika Serikat sejak masuknya China menjadi anggota World Trade Organization.   

Interaksi antara Great Powers dalam periode tersebut menunjukkan terjadinya 

penurunan kepercayaan terhadap maksud dan tujuan masing-masing dari kebijakan 

luar negeri yang diambil. Hal ini sekaligus disertai dengan meningkatnya ketegangan 

antara keduanya. Kedua negara lebih mengutamakan perkuatan kapabilitas nasional 
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masing-masing untuk menunjukkan kekuatannya dan memperkuat posisi tawar dalam 

negosiasi-negosiasi berikutnya yang cepat atau lambat akan terjadi. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dari tesis ini adalah untuk menjelaskan factor-faktor penyebab 

mengapa persaingan antara Great Powers dapat terjadi. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara untuk 

memperkuat kapabilitas nasionalnya dan situasi politik internasional yang 

mengakomodir terjadinya persaingan. Peneliti juga berusaha untuk menjelaskan 

tujuan yang ingin dicapai Great Powers sehingga terlibat dalam persaingan 

strategisnya tersebut. 

Peneliti juga mengamati situasi dan keputusan yang diambil oleh Great Powers 

pada periode waktu tersebut. Selain itu, peneliti juga mencari alur persaingan tersebut 

berdasarkan tindakan yang diambil pada situasi-situasi tertentu. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

rumusan masalah dengan tepat serta dibagi menjadi manfaat praktis dan akademis. 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam 

bentuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai 
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interaksi kompetitif antara Great Powers. Peneliti juga berharap penelitian ini 

dapat berfungsi sebagai referensi mahasiswa-mahasiswi di masa depan. 

2. Manfaat Praktis 

Perluasan pengetahuan mengenai persaingan strategis antara Great Powers 

merupakan harapan dari peneliti terhadap tulisan ini. Hal ini dikarenakan 

Great Powers merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional yang 

akan menggerakkan dan mengubah struktur politik internasional. Pembaca 

juga diharapkan akan menyadari pentingnya interaksi Great Powers. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini berfungsi untuk memudahkan 

penjelasan dan pengertian mengenai permasalah yang dikaji oleh peneliti. Garis besar 

pembahasan yang akan disampaikan dalam setiap bab adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengenai dimulainya 

peningkatan kapabilitas nasional negara baru yang kemudian mulai menyaingi negara 

dominan sebelumnya, sistem politik yang masih didominasi oleh negara berdaulat 

sebagai aktor utama dan kepentingan nasional yang berbeda terhadap Status Quo. 

Identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
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sistematika penulisan untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bab ini menggunakan sumber-sumber dan penelitian yang telah terbit 

sebelumnya untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa pustaka 

yang akan menjadi landasan teori dan konsep adalah Waltz (1979) Theory of 

International Politics, Mearsheimer (2001) The Tragedy of Great Power Politics, 

Morgenthau (1948) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 

Lacey (2016) Great Strategic Rivalries from the Classical World to the Cold War, 

dan Thorne & Spevack (2017) Harbored Ambitions: How China‟s Port Investments 

are Strategically Reshaping the Indo-Pacific. 

Teori-teori hubungan internasional serta sumber lainnya digunakan untuk 

memastikan pemilihan teori, konsep dan permasalahan terhubung secara baik. Teori 

Neo-Realisme menjadi teori utama dari tesis ini dan disertai dengan konsep seperti 

Balance of Power dan Hegemony untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian 

yang ada. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan pemilihan metode serta pendekatan yang akan digunakan 

dan metode kualitatif yaitu metode deskriptif beserta data yang membantu penelitian . 
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Teknik pengumpulan data diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang tepat 

mengenai bagaimana pengumpulan tersebut dilakukan. Teknik analisa data yang 

didasarkan pada elemen-elemen yang membentuk persaingan strategis juga akan 

disajikan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan hasil analisa peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang sudah disusun. Hasil analisa peneliti mengidentifikasi tiga faktor 

yang menjadi penyebab terjadinya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan 

China pada tahun 2001-2018. Penyebab pertama adalah perubahan distribusi 

kekuatan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Sebelumnya, Amerika 

Serikat sangat dominan di dalam distribusi kekuatan tersebut. Kebangkitan ekonomi 

China mengubah distribusi kekuatan tersebut menjadi lebih seimbang. 

 Penyebab kedua adalah sistem politik internasional yang masih anarki atau 

negara-negara berdaulat masih menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. 

Hal ini memastikan tidak ada otoritas di atas negara-negara tersebut untuk mengatur 

perilaku mereka dan mencegah terjadinya konflik. Penyebab ketiga adalah 

kepentingan nasional yang berbeda terutama sikapnya terhadap Status Quo yang ada 

dengan Amerika Serikat ingin mempertahankannya sedangkan China ingin 

mengubahnya. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk jawaban 

dari pertanyaan penelitian yang ada. Ketiga faktor yang ada tersebut merupakan 

sesuatu yang tidak terhindarkan dan akan terjadi. Amerika Serikat harus berusaha 

mengakomodir kepentingan nasional China untuk mengakui posisi barunya sebagai 

negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang setara, tidak lebih lemah. 

Pada Bab II, peneliti akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan kerangka 

pemikiran/teori di dalam penelitian ini. 

  




