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Abstract 

This study will explain about United States of America Foreign Polices below Obama’s 

government, especially about Asia Pivot police. On the old government of USA, focus of their polices 

direct to USA’s national interest at Middle East. Finish with that, below Obama’s government as a 

new leader of this state, they changed  their foreign polices focus to more prospect regional than 

Middle East at the moment, is Asia Pasific. Below USA’s new governmet, Asia pasific repositioned as 

important regional inside foreign polices of USA. USA is return thought Asia Pasific as a part of their 

foreign polices, remembered that this region to go through good growing, like economy, military, or 

politic, and China is the higher growing about it. And than, writer will explain about the growing up of 

China as a new power at Asia pasific and being a new threat for another state, especially for USA. 

Fact that USA was reposition Asia Pasific as important region, makes they have to change their 

foreign polices strategy by arranging relationship military deepenly with Australy, Philipina, 

Thailand, Vietnam, Singapore, and Indonesia. This research will describe about USA’s reason in the 

new government was changed their foreign polices focus to Asia Pasific regional with the Asia Pivot 

Police, based on USA military agretion phenomenas. 
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Pendahuluan 

Tulisan ini dibuat untuk memperlihatkan mengenai kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama yang dikenal dengan ‘Asia Pivot’. 

Asia Pivot mengandung makna bahwa adanya pemutaran arah kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat ke kawasan Asia dan dijadikan sebagai kawasan penting dalam 
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kebijakan luar negerinya, di mana pada pemerintahan sebelumnya Timur Tengah lah 

yang menjadi kawasan penting ataupun fokus utama dalam kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga memuat mengenai kepentingan yang 

mendasari pemutaran arah kebijakan luar negeri tersebut berdasarkan fenomena 

politik internasional. 

Di tahun 2001, tepatnya pasca tragedi World Trade Centre (WTC), Amerika 

Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Bush Jr berupaya untuk meningkatkan 

kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah.1 Diawali dengan aksi penyerangan 

kelompok teroris ke gedung WTC dan gedung Pentagon tepatnya pada 11 September 

2001 yang menelan banyak korban warga sipil yang tidak bersalah, Amerika Serikat 

segera merumuskan kebijakan luar negerinya terkait pemberantasan terhadap jaringan 

teroris internasional.2 Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dalam merespon 

tragedi tersebut dikenal dengan Bush Doctrine.3 Doktrin tersebut berisi ancaman 

kepada dunia internasional dalam memerangi terorisme dan dikenal dengan kebijakan 

War on Terrorism.4 Dari Doktrin Bush inilah secara multilateral Amerika Serikat 

mengadakan operasi militer di Afghanistan.  

Tidak hanya masalah terorisme yang menjadi fokus utama kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat pada saat itu. Bush menuduh Irak memiliki dan 

mengembangkan senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction 

(WMD). Kemudian doktrin ini dikenal dengan Preemptive Military Strikes Doctrine.5  

Tahun 2002 Amerika Serikat mengawali operasi militernya di Afghanistan 

dengan agenda WOT, kemudian di tahun 2003 Amerika Serikat menginvasi Irak 

terkait isu kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak. Selain ingin membuktikan 

                                                           
1 Jimmy Hitipeuw, Akankah.Era.George.W.Bush.Terulang, di akses dari 
<http://internasional.kompas.com/read/2012/01/08/06202956/>, pada [15 oktober 2012] 
2 Stephen M. Walt. America and The World, Debating the New Shape of International Politics. New 
York: Council and Foreign Relations. 2002. Hlm. 320 
3 CNN, Bush Doctrine U.S. action 'should not spill over': Beijing, di akses dari 
<http://articles.cnn.com/keyword/bush-doctrine>, pada [15 Oktober 2012] 
4 Ibid 
5 BBC, Pre-emptive strikes, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/preemptive.shtml> , 
pada [16 Oktober 2012] 
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tuduhannya mengenai kepemilikan dan pengembangan senjata pemusnah massal 

terhadap Irak, pada dasarnya ada motif lain yang kuat di balik invasi Amerika Serikat 

ke Irak. Motif inilah yang membuat Amerika Serikat enggan untuk meninggalkan 

kawasan tersebut. Adalah motif ekonomi yang merupakan penyebab Amerika Serikat 

untuk tetap menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Irak merupakan negara yang 

memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi sehingga hal 

ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Amerika Serikat.6 Walaupun pada masa 

pemerintahan Obama, fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih ditujukan ke 

kawasan Asia Pasifik, akan tetapi perhatiannya kepada Timur Tengah tidak akan 

hilang. 

Hingga akhir pemerintahan Bush Jr, kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

masih tetap difokuskan ke Timur Tengah tanpa menghiraukan perkembangan 

kawasan-kawasan lain. Pada tahun 2008 Amerika Serikat mengadakan pemilihan 

umum (pemilu) presiden.7 Barack Hussein Obama yang merupakan presiden terpilih, 

pada masa-masa kampanyenya saat masih sebagai salah satu kandidat presiden 

Amerika Serikat sedikit menyinggung mengenai perang di Timur Tengah. Salah satu 

janjinya ialah komitmennya untuk segera menyelesaikan perang di Timur Tengah. 

Karena perang tersebut dianggap telah banyak menghabiskan anggaran pertahanan 

Amerika Serikat. Perang di Timur Tengah adalah salah satu penyebab krisis ekonomi 

Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia bertekad untuk membawa Amerika Serikat 

keluar dari krisis perekonomian global, salah satu caranya ialah dengan menghentikan 

perang di Timur Tengah. Ia juga berjanji akan menarik pasukan militernya dari Irak 

sebagai langkah awal menghentikan perang warisan Bush tersebut.  

Obama yang baru menjabat sebagai Presiden mulai menata agenda-agenda 

pemerintahannya, termasuk agenda politik dan kebijakan luar negeri Amerika 

                                                           
6 GI, The Middle East, diakses dari <http://www.globalissues.org>, pada [22 Maret 2012] 
7 FNS, Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008, diakses dari 
<http://www.fnsindonesia.org/?id=3419&start1=1820&start2=0>, pada [17 Oktober 2012] 
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Serikat.8 Kawasan Asia Pasifik kembali diperhitungkan dalam perumusan kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat, mengingat bahwa saat ini Asia Pasifik mengalami 

perkembangan yang cukup pesat dalam hal pembangunan ekonomi, keamanan dan 

politik.9 Hal ini yang menjadi titik awal dikeluarkannya kebijakan ‘Asia Pacific 

Pivot’.10  

Selama pemerintahan Bush, Amerika Serikat cenderung mengabaikan 

kawasan-kawasan lain, khususnya kawasan Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan 

Amerika Serikat terlalu memfokuskan kebijakan perang melawan terorisme di Timur 

Tengah sejak tahun 2001. Sedangkan di bagian lain dunia, China sebagai new 

emerging power dan great economic power di kawasan Asia Pasifik pada khususnya 

dan di tatanan dunia global pada umumnya.11 Pada masa Obama, Amerika Serikat 

perlu memperhitungkan keberadaan kawasan Asia seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi, keamanan, dan politik yang cukup pesat di kawasan ini. 

Saat ini, fokus militer Amerika Serikat akan lebih ditujukan ke kawasan Asia 

melalui kebijakan Asia Pacific Pivot. Namun begitu, basis militer Amerika Serikat di 

Timur Tengah tidak akan ditutup. Timur Tengah tetap menjadi kawasan yang penting 

bagi Amerika Serikat, khususnya dalam pencapaian kepentingan ekonomi Amerika 

Serikat.  

Gambaran Umum Asia Pivot 

Asia Pivot dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat yang menekankan pada pencapaian kepentingan nasionalnya, baik untuk 

                                                           
8 Kompas, Ancaman Keamanan Intai Pelantikan Obama, diakses dari 
<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/21/04091746/Ancaman Keamanan Intai Pelantikan 
Obama> pada [17 Oktober 2012] 
9 Hillary Rodham Clinton, America’s Pacific Century, diakses dari 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century?print=yes&hidecomme
nts=yes&page=full>, diakses [18 Oktober 2012] 
10 Kenneth Lieberthal, The American Pivot to Asia, diakses dari 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/21/the_american_pivot_to_asia>, pada [16 Oktober 
2012] 
11 Kemampuan Militer Cina Cemaskan AS, diakses dari 
<http://www.pikiranrakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=15748>, pada [23 Oktober 2012] 
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mencapai kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi di wilayah Asia 

Pasifik.12 Asia Pivot Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama menandai 

kembalinya Amerika Serikat ke wilayah Asia Pasifik. Kawasan Asia kembali 

ditempatkan sebagai kawasan strategis yang cukup lama telah diabaikan oleh 

Amerika Serikat dikarenakan aktivitasnya yang terlalu sibuk dengan perang di 

kawasan Timur Tengah.  

Asia Pivot resmi diumumkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama 

pada akhir tahun 2011, di Australia. Pada dasarnya, Asia Pivot telah mulai 

dirumuskan sejak awal kepemimpinan Obama di tahun 2009, November 2011 ketika 

Obama tengah melakukan kunjungan kenegaraannya sekaligus memperingati 60 

tahun ANZUS, pakta pertahanan antara Amerika Serikat bersama Australia dan 

Selandia Baru, ketika berada disanalah Amerika Serikat mengeluarkan serangkaian 

pengumuman kebijakan luar negerinya yang dinamakan dengan Asia Pivot. Asia 

Pivot mengindikasikan adanya perubahan haluan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat ke kawasan Asia Pasifik. Melalui Asia Pivot ini, Amerika Serikat akan 

semakin mengintensifkan perannya di kawasan Asia.  

Barack Obama selaku presiden AS dalam kunjungan kenegaraannya di 

Australia November 2011, mengemukakan tujuan dari dikeluarkannya Asia pacific 

pivot, yaitu:13 

1. Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan dalam jangka 

waktu yang panjang akan ikut membentuk masa depan kawasan Asia Pasifik. 

2. Untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat.  

3. Untuk ikut terlibat dalam membentuk norma dan aturan kawasan Asia-Pasifik. 

4. Untuk memastikan bahwa kawasan Asia Pasifik menghormati hukum 

internasional dan norma-norma yang berlaku. 

                                                           
12 Evan A. Feigenbaum, Council on foreign Relations; Strengthening the U.S. Role in Asia, diakses 
dari <http://www.cfr.org/asia/strengthening-us-role-asia/p26520>, pada 4 Desember 2012 
13 The White House Office of the Press Secretary, “Remarks By President Obama to the Australian 
Parliament” 20 November 2012 
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5. Untuk memastikan bahwa perdagangan dan kebebasan navigasi tidak 

terhambat. 

6. Bahwa pengaruh Amerika Serikat tidak akan hilang seiring dengan 

munculnya kekuatan-kekuatan baru. 

Bangkitnya China 

 Awal mula bangkitnya China tidak terlepas dari kebijakan Open Door  (Gaige 

Kaifang) yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping. Dalam kebijakan reformasinya itu, 

Deng Xiaoping mencanangkan strategi yang akan membawa perubahan yang lebih 

baik lagi bagi China yang mencakup berbagai sendi kehidupan, strategi itu 

dinamakan dengan Four Modernization.14 Four Modernization berisikan program 

modernisasi yang meliputi empat bidang, yakni pertanian, industri, pertahanan 

nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini yang menjadi awal 

mula kebangkitan China, khususnya dalam bidang ekonomi dan militer China 

mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. 

 

Kebangkitan Ekonomi China 

Dalam bidang ekonomi, Deng memulai reformasi dari sektor pertanian. Usaha 

yang dilakukan oleh Deng ialah mengembalikan usaha tani kepada para petani, 

dahulunya usaha tani dikuasai oleh negara. Selanjutnya cita-cita Deng ialah ingin 

menjadikan China sebagai negara industri tanpa adanya intervensi dari pemerintah 

dalam menjalankan roda perekonomian melalui program industrialisasi sehingga 

dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Demi mencapai kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, Deng menerapkan 

kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pasar atau menggunakan sistem ekonomi 

sosialisme. Langkah selanjutnya ialah menumbuhkan laju perdagangan dan investasi 

di dalam maupun di luar negeri. Dengan sistem yang baru ini diharapkan dapat 

                                                           
14 Silicon Valley, “Economic Development in China After Mao”, diakses dari 
<http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/china2.htm>, pada 23 Januari 2013 
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memberikan kehidupan yang lebih maju di setiap daerah di China dan selalu bersifat 

terbuka terhadap setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah 

tersebut. Dengan begitu China dapat tumbuh menjadi negara industri yang maju. 

Selama beberapa dekade terakhir China telah menunjukkan kemajuan yang 

cukup signifikan dalam bidang ekonomi. China mampu mempertahankan tingkat 

pertumbuhan ekonominya bahkan mengalami peningkatan. Tahun 1997 krisis 

ekonomi terjadi di wilayah Asia, hampir seluruh negara-negara di Asia terkena krisis, 

terkecuali China. Ia berhasil terhindar dari krisis ekonomi saat itu yang berakibat 

pada mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. China 

juga berhasil terhindar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 silam. 

Negara besar sekelas Amerika Serikat juga ikut terseret dalam krisis ekonomi 

tersebut.  

 

China sebagai Salah Satu Kekuatan Ekonomi Dunia 

Salah satu tolak ukur kekuatan ekonomi suatu negara adalah jumlah GDP 

yang diperoleh negara tersebut per tahunnya. Berdasarkan diagram 3.1 untuk tahun 

2011, China merupakan negara kedua dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia 

dengan GDP sebesar US$ 6,998,470. Kekuatan ekonomi China ini mengalahkan 

negara maju lainnya seperti Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, Italia, dan 

Rusia. Sedangkan Amerika Serikat masih menduduki posisi pertama sebagai negara 

dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP sebesar US$ 15,064,816. 

Kebangkitan Militer China 

Dari segi militer, perubahan pertama yang harus dilakukan ialah dari segi 

doktrin atau strategi militer. Jika dibagi ke dalam fase-fase, China telah mengalami 

empat fase perubahan dalam strategi militernya.15 Fase pertama disebut dengan fase 

perang rakyat (People’s War) yang berlangsung dari tahun 1935 hingga 1979. Fase 

                                                           
15 David shambaugh, “Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects”, Berkley: 
University of California Press: 2003, Hlm, 56 
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kedua disebut dengan fase perang rakyat yang disesuaikan dengan perkembangan 

modern (People’s War Under Modern Condition) yang berlangsung dari tahun 1979 

hingga 1985. Fase ketiga disebut dengan fase perang terbatas (Limited War) atau 

perang lokal (Local War) berlangsung dari tahun 1985 hingga 1991. Fase keempat 

disebut dengan fase perang terbatas dalam kondisi teknologi tinggi (Limited War 

Under High Technology Condition) yang berlangsung dari tahun 1991. Tahun 2004 

hingga kini China menggunakan perang terbatas atau perang lokal dalam kondisi 

teknologi informasi (Local War Under The Condition of Informationalization).16 

Bukan tanpa sebab China melakukan perubahan terkait strategi militernya. 

Salah satunya dikarenakan Perang Teluk yang terjadi tahun 1991. Dari Perang Teluk, 

China mulai mengevaluasi kemampuan pertahanan dan mempelajari penggunaan 

teknologi informasi dari Perang Teluk. Pasca Perang Teluk, China menyadari akan 

ketertinggalannya dari negara-negara Barat dalam bidang militer, terutama dalam 

penguasaan teknologi tinggi untuk penggunaan militer. China sadar mereka telah 

tertinggal jauh dalam menghadapi Perang Asimetrik (Asymmetric Warfare) yang 

menggunakan teknologi tinggi. Perang asimetrik terdiri dari tiga bagian, pertama 

cyber warfare atau operasi ofensif dalam perang informasi; kedua, senjata 

penghancur massal seperti senjata biologi, kimia, nuklir, dan radiologi; ketiga, senjata 

konvensional yang direkayasa menjadi non-konvensional dengan taktik-taktik 

modern, seperti peningkatan teknologi amunisi dengan daya ledak besar.17 Peristiwa 

ini telah mendorong China untuk meningkatkan kemampuan militer dalam 

penguasaan dan penggunaan teknologi informasi.  

 

Modernisasi Militer China 

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah China dalam rangka 

meningkatkan kemampuan militer China adalah dengan menaikkan anggaran 

                                                           
16 Jagannath P. Panda, “The Modernization Drive of the PLA and the New Defense White Paper”, 
China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 5, 2007, Hlm. 21-28 
17 Rod Thornton, asymmetric warfare, polity press: 2007, Hlm. 20 
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pertahanan negara. Setiap tahunnya anggaran militer China mengalami peningkatan 

terhitung sejak tahun 1992 hingga 2009. Peningkatan anggaran ini dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 

Anggaran Pertahanan China tahun 2000-2012 

Tahun 

 

Anggaran 

per Tahun  

Persentase 

Kenaikan 

(%) US$ 

(Milyar) 

2000 14.61 - 

2001 17 14.06 

2002 20 15 

2003 22.32 10.39 

2004 26.14 14.61 

2005 29.9 12.57 

2006 35 14.57 

2007 45 22.22 

2008 57.22 21.36 

2009 70 18.26 

2010 77.90 10.14 

2011 91.5 14.86 

2012 106.4 14 

Sumber: www.chinatoday.com/arm 

China telah dapat disejajarkan dengan negara-negara military power di dunia 

seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis. Hal ini dapat dilihat dari 

diagram 3.2 di atas bahwa untuk tahun 2011 China menempati posisi kedua sebagai 
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negara dengan pengeluaran anggaran pertahanan terbesar di dunia setelah Amerika 

Serikat. Amerika Serikat bertanggung jawab sebesar 41 % dari total anggaran 

pertahanan global, disusul oleh China sebesar 8.2 %, kemudian Rusia yang berada di 

urutan ketiga di bawah China sebesar 4.1 %, Inggris yang notabene merupakan salah 

satu kekuatan militer terbesar di dunia pun berada di bawah China, dari total dunia 

Inggris dan Perancis hanya menganggarkan 3.6% untuk pertahanannya, kemudian 

21.3% dari kombinasi anggaran pertahanan 10 negara, dan sisanya sebesar 18.2 % 

yang disumbangkan negara miskin.  

Diagram 2 

Perbandingan Anggaran Pertahanan China dengan Negara Military Power 

 

Sumber: www.globalissues.org 

Sejak lima tahun terakhir ini modernisasi militer China semakin jelas 

diperlihatkan. Modernisasi peralatan militer melalui loncatan teknologi berupa 

pembaharuan sistem persenjataan dan perlengkapan. Bentuk modernisasi militer yang 

tengah dilakukan China sejak beberapa tahun terakhir dan salah satunya adalah 

melalui pembangunan kapal induk. Kapal induk adalah salah satu simbol kekuatan 



11 

 

militer sebuah negara, oleh sebab itu penting bagi China untuk memiliki kapal induk. 

Pembangunan kapal induk ini mulai dilakukan pada tahun 2010 dan pada 24 Agustus 

2011 kapal induk ini mulai melakukan serangkaian uji coba kelayakannya di lepas 

pantai China. Setelah melewati berbagai uji coba laut, di tahun 2012 tepatnya tanggal 

25 September 2012 China meresmikan kapal induk pertama mereka dan sejak saat itu 

kapal induk yang diberi nama “Liaoning” ini resmi aktif bertugas dalam angkatan laut 

China.18 Kapal induk Liaoning memiliki bobot 60.000 Ton dan mampu membawa 

30-50 unit pesawat tempur.19 Pengoperasian kapal induk ini akan meningkatkan 

kemampuan bertempur Angkatan Laut China ke tingkat yang lebih modern.  

Tidak hanya memodernisasi angkatan lautnya saja, di sisi lain China juga 

memodernisasi angkatan udaranya. China memiliki pesawat tanpa awak, di mana 

pesawat tanpa awak ini dibuat oleh China sejak tahun 2005, mulai melakukan uji 

coba terbang tahun 2008. Pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk tugas sipil 

dan dalam misi penyerbuan militer atau perang. China juga telah memiliki pesawat 

tempur siluman jenis Chengdu J-20. Pesawat tempur dengan teknologi stealth 

(siluman) ini dibuat oleh China untuk pertama kalinya. Pesawat J-20 adalah pesawat 

berawak (pilot) tunggal dengan mesin ganda.  

China  juga  memiliki  peluru  kendali  balistik  antikapal  induk,  Dong  Feng  

DF-21D. Jangkauan  tembak  rudal  ini  hingga  4.000 KM,  artinya  China dengan  

mudah menjangkau pihak lawan dan merupakan sekutu Amerika Serikat seperti 

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dalam waktu dua dekade, China berhasil 

membuat kapal selam dan kapal amfibi terbesar di Asia ditambah dengan pesawat 

tempur yang kekuatannya sama dengan F-16 milik Amerika Serikat. China  juga 

tengah mengembangkan  misil  antikapal  yang  berkemampuan untuk menyerang  

dari  jarak 1.500 KM. 

 
                                                           
18 BBC, China Resmikan Kapal Induk Pertama, diakses dari 
<http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120925_china_ship.shtml>, pada 31 Januari 2013 
19 Ronald O’Rourke, China Naval Modernization: implications for U.S Navy Capabilities Background 
and Issues for Congress, Congressional Research Service, Hlm. 11 
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Asia Pivot sebagai Upaya Mengimbangi Kekuatan China 

Berbagai kerjasama militer pun telah diagendakan oleh Amerika Serikat di 

bawah pemerintahan Obama dengan menggandeng negara-negara di kawasan Asia, 

seperti Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Singapura 

sebagai bagian dari kebijakan Asia Pivot.20  

Bersama Australia, kerjasama pertahanan dan militer yang telah disepakati 

oleh kedua negara yakni antara Amerika Serikat dan Australia ialah berupa 

pembukaan pangkalan militer Amerika Serikat di Robertson Barracks, pengiriman 

dan penugasan pasukan militer Amerika Serikat di Darwin sebanyak 2500 personil, 

penempatan peralatan militer Amerika Serkikat dengan kualitas canggih seperti kapal 

perang dan pesawat tempur jenis F-22 Raptor dan Pesawat Transport C-17, latihan 

militer baik yang dilaksanakan gabungan maupun tersendiri, transfer pengetahuan 

militer dari Korps Marinir Amerika Serikat kepada Angkatan Pertahanan Australia. 

Filipina juga dijadikan sebagai rekan kerjasama militer Amerika Serikat 

sebagai bagian dari kebijakan Asia Pivot-nya. Agenda pertahanan dan keamanan yang 

telah disepakati kedua negara yakni mengenai penempatan peralatan militer Amerika 

Serikat di teritorial Filipina. Pada Februari 2013 Amerika Serikat telah menempatkan 

Kapal selam yang bernama USS Frank Cable dan Kapal selam nuklir yang 

dinamakan dengan Cheyenne USS jenis SN 773, dua kapal selam ini berada di bekas 

pangkalan militer Amerika Serikat, Teluk Subic.  

Bersama Singapura, Amerika Serikat mengerahkan sejumlah kapal tempur 

pantai (Littoral  Combat  Ships/LCS) Amerika Serikat ke fasilitas Angkatan Laut 

Singapura, investasi dalam hubungan militer ke militer, bergabung dalam pelatihan 

militer termasuk persediaan untuk operasi bantuan kemanusiaan dan bencana. 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 

sistem pertahanan yang mapan selain Malaysia dan Singapura. Tidak salah jika 

Amerika Serikat merangkul Indonesia demi membantu menyeimbangkan kekuatan 

                                                           
20 Claire Taylor, Military Balance in Southeast Asia, (Research Paper, 2011) Hlm. 1 
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China di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan kerjasama antara Amerika Serikat 

Indonesia dapat dilihat dari penjualan dan hibah peralatan militer Amerika Serikat 

untuk Indonesia. Februari 2011 Amerika Serikat setuju untuk menghibahkan 24 buah 

pesawat tempur F-16 Block 52 ke Indonesia dan saat ini pesawat itu sedang di 

upgrade di Amerika Serikat. 

 

Simpulan 

Penelitian ini menggunakan teori aktor rasional sebagai dasar prediksi penulis 

dalam menentukan jawaban dari permasalahan penelitian berdasarkan fenomena-

fenomena yang ada. Penulis menekankan pada kerasionalitasan suatu negara dalam 

mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Artinya sebuah negara harus cerdas dalam 

menentukan pilihan kebijakan luar negerinya melalui pertimbangan untung rugi. 

Peran dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia sudah mulai digeser 

oleh China. Terbukti dengan kerjasama ekonomi yang telah dijalin oleh China dengan 

menggandeng beberapa negara-negara di kawasan Asia dengan selalu mengusung dan 

mengedepankan konsep perdagangan bebas, misalnya China-ASEAN Free Trade 

Area (CAFTA). CAFTA adalah kerjasama ekonomi antara China dengan negara-

negara ASEAN dalam bidang perdagangan dengan konsep perdagangan bebas. Lain 

pula dari segi militer, hingga kini China terus melakukan upaya modernisasi 

militernya dan kekuatan militer yang ia miliki saat ini direalisasikan langsung oleh 

China terhadap sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kasus Laut China Selatan 

adalah konflik perebutan wilayah perairan di Laut China Selatan yang melibatkan 

China dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, 

dan Brunei Darussalam yang mengklaim bahwa sebagian dari kawasan sengketa itu 

adalah bagian dari teritori mereka.21 Sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar 

di kawasan, penting bagi China untuk meningkatkan dan menunjukkan kekuatan 

militernya di kawasan ini.  

                                                           
21 Council For Asian Transnational Threat Research, Asia Conflicts Reports, 2013 
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Untuk menanggapi kekuatan China itu maka Amerika Serikat sebagai 

kekuatan global harus kembali memusatkan kebijakan luar negerinya ke kawasan 

Asia dalam rangka menyeimbangkan kekuatan militer China dengan mengeluarkan 

sebuah kebijakan luar negeri yang dinamakan dengan Asia Pivot. Jika Asia Pivot 

tidak dikeluarkan maka ada beberapa kerugian yang akan diterima Amerika Serikat, 

antara lain pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia akan benar-benar hilang 

digantikan oleh China dan China akan berpotensi menjadi kekuatan global 

menggantikan posisi Amerika Serikat seiring dengan bangkitnya ekonomi dan militer 

China. Amerika Serikat yang telah lama bergelut dengan perang di Timur Tengah 

pada akhirnya harus kembali memutar arah kebijakan luar negerinya ke Asia akibat 

pengaruh China yang semakin luas ditebarkan di kawasan ini. Asia Pivot dikatakan 

sebagai pilihan yang rasional karena Amerika Serikat tidak ingin peran dan 

pengaruhnya hilang dan direbut oleh China.   

Selain itu, kesimpulan yang dapat ditarik ialah kerjasama militer yang digagas 

Amerika Serikat dengan merangkul negara-negara di kawasan Asia ini dikatakan 

penulis sebagai upaya counterbalance Amerika Serikat terhadap kebangkitan China 

agar tidak terjadi hegemoni tunggal di kawasan tersebut, khususnya yang berada di 

Selatan Asia. Agenda keamanan tersebut dapat berupa pembukaan pangkalan militer 

Amerika Serikat, penggelaran pasukan militer Amerika Serikat, latihan militer 

bersama antara pasukan militer Amerika Serikat dengan pasukan militer negara-

negara tersebut, serta bantuan militer dari pemerintah Amerika Serikat. 
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