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ABSTRAK 
 
 
Krisis di Semenanjung Korea pada akhir 2010 tidak mendorong perang 
antara Cina dan Amerika Serikat. Neorealis dan liberalis menjelaskan krisis 
itu berdasarkan variabel eksternal. Realis menjelaskan struktur dasar politik 
internasional. Neorealis percaya bahwa perang dapat dihindari hanya 
melalui mekanisme perimbangan kekuasaan. Liberalis menjelaskan dasar 
demokrasi, ekonomi, dan penegakan institusi. Perspektif lain percaya bahwa 
perang dapat dihindari apabila negara fokus pada aktivitas ekonomi serta 
menciptakan rezim internasional sebagai instrumen kerjasama di antara 
mereka. Dalam artikel ini, krisis Semenanjung Korea dijelaskan melalui 
perspektif konstruktivis. Dalam hal ini, tidak terjadinya perang di kawasan 
disebabkan karakter politik luar negeri Cina. Keamanan kooperatif Cina 
adalah ‘identitas nasional’ dan ‘norma’ yang menitikberatkan pada hubungan 
bersahabat dan dialog untuk menyelesaikan sengketa internasional. 
 
Kata-Kata Kunci: krisis Semenanjung Korea, identitas nasional, norma, 
doktrin keamanan kooperatif. 
 
 
Crisis in Korean peninsula that occured in the end of 2010 did not lead to war 
between Cina and US. Neorealist and liberalist explain based on external 
variable. Realist explains on the basis of the structure of international politics. 
Neorealist believe that war can be avoided if only balance of power 
mechanism exist to maintain international stability. Liberalist explains on the 
basis of democracy, economic, and institution establishment. Others believe 
that war can be avoided if states focus on economic activities as well as create 
international regimes as instrument of cooperation between them. This article 
explains crisis in Korean peninsula from constructivist perspective. 
Accordingly, the absent of major war in the region due to China’s foreign 
policy character. China’s cooperative security is ‘national identity’ and ‘norms’ 
that emphasize friendly relations and dialog to settle international disputes.  
 
Keywords: crisis of Korean peninsula, national identity, norm, doctrine of 
cooperative security. 
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Akhir tahun 2010 diwarnai krisis keamanan di kawasan semenanjung 
Korea. Sempat dikhawatirkan muncul perang besar antara AS dan Cina 
karena seiring meningkatnya tensi konflik, AS mengerahkan armada 
perangnya di Laut Kuning, ‘halaman belakang’ Cina. Namun, Cina tidak 
merespon dengan tindakan yang sama. Cina justru melakukan tindakan 
diplomasi untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak. 
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mengapa perang antarnegara 
besar (Cina-AS) di kawasan tersebut tidak terjadi? Mengapa Cina tidak 
memberikan dukungan kepada Korea Utara (Korut) meskipun pada saat 
yang sama AS memberikan dukungan penuh untuk Korea Selatan 
(Korsel)? 
 
Teori hubungan internasional menyediakan kerangka untuk menjawab 
pertanyaan tersebut. Bagi penganut realisme, perang adalah fenomena 
niscaya dalam hubungan internasional. Realisme klasik menyatakan 
bahwa perdamaian atau boleh dikatakan perang besar tidak terjadi jika 
perimbangan kekuasaaan (balance of power) terpenuhi. Realis 
berpendapat bahwa kondisi perimbangan kekuasaan tersebut akan 
menyediakan mekanisme deterrence, terutama sekali negara 
berkekuatan nuklir (Waltz 1995, 7). Efek deterrence ini akan membuat 
negara-negara berpikir ulang mengingat kehancuran total yang akan 
diakibatkannya. 
 
Paradigma neorealis juga berkeyakinan bahwa struktur internasional 
yang bipolar lebih berpotensi damai ketimbang multipolar (Rotberg and 
Rabb 1988, 39-52; Mearsheimer 1990, 14). Alasannya, pertama, struktur 
bipolar menyebabkan jumlah konflik antar negara besar relatif sedikit. 
Kedua, struktur bipolar menyediakan sistem deterens yang efektif 
karena keterlibatan negara besar lebih sedikit. Ketiga, struktur bipolar 
menyebabkan tingkat salah perhitungan dan salah tindakan bisa 
diminimalisir (Waltz 1979, 161-193).  
 
Paradigma yang juga dominan dalam hubungan internasional adalah 
liberalisme. Para penganut liberalisme berkeyakinan bahwa perang 
adalah situasi yang sudah ketinggalan jaman (Mueller 1996, 4). 
Alasannya, mindset ekonomi telah menggantikan mindset politik dan 
perang adalah metode yang sama sekali tidak efektif untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Menurut pandangan kaum liberal, perang 
bisa dihindari jika ada tiga syarat: politis, ekonomis, dan institusional. 
Syarat politis yang dimaksud adalah negara yang menganut bentuk 
pemerintahan republik-liberal-demokratis relatif damai satu sama lain. 
Aliran ini disebut liberalisme Kantian atau teori perdamaian demokratis 
(democratic peace theory) (Kant 2005, 51; Doyle 1983, 205-353; Russett 
1993, 3-4). Syarat ekonomis yakni kesediaan negara untuk lebih 
memfokuskan kegiatan negara pada hubungan ekonomi internasional 
misalnya perdagangan dan investasi. Interdependensi dalam bidang 
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perdagangan diklaim bisa mencegah peperangan antarnegara 
(Rosecrance 1991, 30). Syarat institusional melahirkan teori liberal 
internasionalis yang merupakan middle ground antara realisme dan 
liberalisme. Inti tesisnya adalah alasan mengapa negara sulit 
bekerjasama dikarenakan ketidakjelasan maksud dan tujuan negara lain 
sehingga selalu timbul rasa curiga antarnegara. Asumsi pandangan 
realis ini menurut Keohane bisa diatasi dengan menciptakan institusi 
yang menjembatani interaksi antarnegara (Keohane 1984, 50; Elman & 
Elman 2003, 78) Jadi, perang bisa dihindari dengan membentuk 
lembaga yang bisa menjadi ‘jembatan informasi’ untuk saling 
bekerjasama. 
 
Kelemahan realisme klasik adalah antara Cina-AS tidak benar-benar 
terjadi keseimbangan kekuasaan dalam pengertian tradisional 
(Mearsheimer 2001, 236-237). Tidak seperti situasi pada perang dingin 
saat AS dan Uni Soviet benar-benar terjebak dalam rivalitas yang amat 
mencolok, hubungan Cina dan AS sulit diprediksi. Memang, 
pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat membuat khawatir 
negara-negara Barat karena diikuti dengan peningkatan anggaran 
pertahanan. Tetapi, Cina sama sekali tidak menunjukkan maksud untuk 
mendominasi kawasan maupun internasional. Dengan kata lain, 
kebangkitan Cina tidak bersifat hegemonik dan ekspansionis. Jika 
demikian, kurang tepat bila dikatakan bahwa antara Cina dan AS telah 
terjadi keseimbangan kekuasaan. Lagipula, Cina masih tertinggal dalam 
hal organisasi, pendidikan, pelatihan, dan doktrin militer, Cina, walau 
bagaimanapun, tidak bisa menyamai kapabilitas AS (Friedberg 2005, 
25). Meminjam terminologi Gerald Segal, kapabilitas militer Cina masih 
second rate (Buzan & Foot 2004, 14) jika dibandingkan AS yang first 
rate sehingga Cina masih dikategorikan sebagai second-rank middle 
power. Kalau merujuk pada analisis realis, ketidakseimbangan 
(imbalance of power) ini mestinya justru memicu perang. 
 
Teori deterrence keseimbangan kekuasaan juga tidak memadai dalam 
menjelaskan politik luar negeri karena: (1) tidak pasti, yakni tidak ada 
ukuran baku untuk mengukur kapabilitas relatif; dan (2) tidak realistis, 
yakni maksud dan perasaan negara tidak bisa dijadikan variabel 
keseimbangan kekuasaan (Dougherty & Pfaltzgraff 1990, 396). Salah 
satu syarat terwujudnya efek deterrence adalah prinsip kredibilitas 
(Zagare & Kilgour 2004, 99), yaitu tingkat kepastian negara untuk 
melakukan tindakan balasan jika diserang (kredibilitas balasan) dan 
kepastian tentang maksud negara lain (kredibilitas ancaman). 
Masalahnya adalah dalam kasus krisis semenanjung Korea, Cina tidak 
memandang maksud kehadiran AS di Laut Kuning adalah sebuah 
ancaman. Meski sama-sama mempunyai kapabilitas nuklir dan 
berkemampuan ofensif, kredibilitas ancaman AS terhadap Cina rendah 
sehingga mekanisme deterrence tidak terjadi. Hal ini kontras dengan 
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kasus rivalitas AS-Uni Soviet era Perang Dingin dan krisis Teluk Babi 
1962. Ketika itu, kredibilitas ancaman dan kredibilits maksud telah 
terpenuhi. 
 
Struktur internasional (third image) yang menjadi starting point 
neorealis dalam menganalisis perang dan damai sangat lemah dalam 
menjelaskan kasus regional dengan scope yang lebih kecil. Jika 
mencermati kondisi dunia sekarang, politik internasional lebih 
kompleks ketimbang beberapa dekade lalu. Struktur politik dunia saat 
ini sulit dikategorikan. Jika menggunakan parameter kapabilitas 
komprehensif (militer, ekonomi, teknologi dan geografi), struktur 
internasional lebih cenderung unipolar dimana AS adalah satu-satunya 
negara adidaya yang tak tertandingi dan tak pernah ada presedennya 
dalam sejarah (Brooks & Wolforth 2008, 1; Ikenberry et al. 2009, 1-27; 
Wolforth 1999, 5-41). Jika hanya menggunakan parameter ekonomi, 
dunia sedang bergerak menuju multipolarisme. Dalam kata-kata Waltz, 
episentrum multipolarisme telah bergeser dari Eropa ke Asia yaitu, Cina 
dan Jepang (kini ditambah India) (Waltz 2000, 32; Waltz 1993, 44-79). 
Jika merujuk pada tesis neorealis yang menyatakan bahwa struktur 
bipolar relatif damai ketimbang multipolar, seharusnya kondisi dunia 
saat ini berpotensi memunculkan perang lebih besar. 
 
Kelemahan mendasar analisis teori perdamaian demokratis terletak 
pada kenyataan bahwa Cina tidak menganut sistem demokrasi. Secara 
politik, Cina masih setia dengan sistem komunisme yang dibangun sejak 
era Mao Zedong. Bahkan sampai saat ini, AS masih berupaya memaksa 
Cina untuk membuka kran kebebasan berpolitik. Cina hanya berbeda 
dalam hal ekonomi. Sejak pemerintahan Deng Xiaoping, Cina membuka 
pintu selebar-lebarnya untuk para investor asing. Namun, ekonomi yang 
bercorak kapitalistik ini tidak bisa dijadikan variabel untuk menjelaskan 
kasus Semenanjung Korea. Intensitas kerjasama perdagangan Cina-AS 
yang meningkat pesat seiring tren globalisasi (amity) dan masuknya 
Cina ke dalam keanggotaan WTO kontradiktif dengan hubungan politik 
Cina-AS yang kerap diliputi nuansa permusuhan (enmity).  
 
Teori liberalisme institusional juga gagal dalam menjelaskan krisis 
Semenanjung Korea. Letak kelemahannya terkait dengan masalah 
efektivitas lembaga (rezim) internasional dalam menanggulangi efek 
dilema keamanan (security dilemma). Perundingan enam negara (six 
party talk) yang beranggotakan Korut, Korsel, Cina, Rusia, Jepang dan 
AS terbukti tidak efektif untuk mengakomodasi konflik di Semenanjung 
Korea. Six party talk mengalami malfungsi sebagai satu-satunya 
instrumen perdamaian antara Korut-Korsel. Meski telah digelar empat 
putaran sejak dibentuk tahun 2003 dan diteruskan lagi pada masa 
pemerintahan Presiden Baeack Obama, forum internasional ini tetap 
tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Puncaknya pada 2009, Korut 
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akhirnya memutuskan tidak akan berkomitmen lagi pada forum 
multilateral ini.  
 
Artikel ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut. Bagian pertama 
mengemukakan pendekatan konstruktivis untuk menjelaskan anomali 
dalam kasus krisis Semenanjung Korea. Bagian kedua membedah 
doktrin diplomasi keamanan kooperatif Cina yang menjadi identitas 
nasional dan norma yang menuntun arah kebijakan luar negeri Cina.  
Bagian ketiga adalah kesimpulan yang dibangun berdasarkan tesis dasar 
bahwa krisis keamanan di Semenanjung Korea akhir tahun 2010 tidak 
bereskalasi menjadi perang terbuka yang melibatkan Cina dan AS 
dikarenakan doktrin cooperative security yang telah menjadi identitas 
nasional atau norma politik luar negeri Cina.  
 
 

Cin(t)a Perdamaian:  
Norma dan Identitas Nasional Cina di Pentas Politik Global 

 
Konstruktivis menyediakan kerangka penjelasan yang berguna dalam 
menganalisis penyebab krisis di Semenanjung Korea tidak berujung 
pada konflik terbuka antara dua kekuatan besar, yaitu Cina dan AS. 
Konstruktivis mementingkan faktor nonmaterial (ideational factor) 
yang tidak diakomodasi oleh pendekatan realis dan liberal. Secara 
ontologis, pendekatan konstruktivis percaya bahwa norma, aturan, 
bahasa, budaya, dan ideologi merupakan fenomena sosial yang 
membentuk identitas dan menuntun tindakan (Klotz & Lynch 2007, 7). 
Konstruktivis hirau dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh praktek-
praktek kultural, norma perilaku, nilai-nilai sosial terhadap kehidupan 
politik. Konstruktivis juga menekankan pentingnya pemahaman 
bersama (intersubjective understanding) untuk menyelami cara aktor 
memahami tindakan seperti apakah yang dianggap bernilai, pantas, dan 
perlu (Finnemore 1996, 15). Dalam tulisan ini, konsep turunan 
konstruktivis yang digunakan adalah konsep identitas dan norma.  
 
Dalam karya yang sering disebut sebagai buku pegangan konstruktivis, 
Alexander Wendt (1999, 224) mendefinisikan identitas sebagai “…a 
property of intentional actors that generates motivational and behavioral 
dispositions.” Identitas adalah atribut yang melekat pada diri sang aktor 
(negara) yang menentukan bagaimana seharusnya aktor tersebut 
bersikap dan bertindak. Singkatnya, identitas menentukan kepentingan 
(Wendt 1992, 398). Atribut ini dimaknai sebagai karakteristik, label, 
atau ciri khas ke-negara-an. Sehingga dapat dikatakan identitas adalah 
cermin ideologi yang bervariasi antarnegara yang tumbuh dan 
berkembang di dalam negeri dan diarahkan ke dunia internasional 
(Katzenstein 1996, 6). Manfaat identitas ini, bagi sang aktor, menurut 
Ted Hopf, adalah untuk menjamin kemampuan memprediksi pola-pola 
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perilaku dan untuk memelihara tatanan (Hopf 1998, 174-175). 
Menurutnya, dunia tanpa identitas adalah dunia yang penuh kekacauan, 
ketidakpastian, dan berbahaya. Tanpa identitas, negara akan mengalami 
disorientasi dalam hubungannya dengan negara dan aktor-aktor 
internasional lain. 
 
Sedangkan norma didefinisikan sebagai “…collective expectations for the 
proper behavior of actors with a given identity” (Katzenstein 1996, 54). 
Secara sosiologis, norma dapat dimaknai sebagai aturan atau kaidah 
mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kaidah ini 
diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai (konsepsi 
mengenai apa yang dianggap baik/buruk, pantas/tidak, benar/salah). 
Jika negara A menganggap bahwa X adalah sesuatu yang 
baik/pantas/benar, maka A akan menciptakan norma untuk 
mempertahankan X tersebut. Sama seperti Wendt yang memandang 
identitas adalah dasar kepentingan, Finnemore memandang 
kepentingan adalah derivasi dari norma. Kepentingan negara 
didefinisikan dalam konteks norma mengenai apa yang baik dan pantas 
(Finnemore 1996, 2). Fungsi dari norma ini ada dua: konstitutif dan 
regulatif (Finnemore & Sikkink 1998, 891; Katzenstein 1996, 5; Ruggie 
1998, 871; Searle 1995, 27). Konstitutif yaitu norma berfungsi sebagai 
pembentuk identitas. Dengan melakukan tindakan sesuai yang 
digariskan norma, negara akan memahami siapa dia sebenarnya. 
Sedangkan regulatif berarti norma berfungsi mengatur dan 
mengarahkan hal apa saja yang harus dilakukan (fungsi preskriptif).  
 
Dalam konteks kebijakan politik Cina, termasuk kebijakan luar negeri, 
Cina menerapkan apa yang dinamakan dengan etika Konfusian. Etika ini 
didasarkan pada filsafat Konfusianisme yang memandang bahwa 
harmoni dan kedamaian adalah kebaikan. Konfusianisme berfungsi 
sebagai paradigma (worldview) dalam relasinya dengan negara lain. 
Kultur harmoni dan damai ini kemudian terejawantahkan dalam konsep 
“hezuo anquan” (cooperative security). Cooperative security 
merupakan alternatif terhadap mekanisme perimbangan kekuasaan dan 
mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah-masalah 
internasional (Emmers 2003, 4). Prinsip diplomasi keamanan 
kooperatif dibangun diatas prinsip-prinsip: 
 

[m]utual trust (huxin, or non-hostility and non-suspicion sustained by 
regular, multiple-track dialogue and communications), mutual benefit 
(huli, or economic-integration–driven common security), equality 
(pingdeng, or equality of voice regardless of differences in wealth, size, 
and power, and respect for diversity of cultures and ideologies), and 
cooperation (xiezuo, or non-exclusion, non-targeting of third parties, 
tolerance of differences, peaceful and equal consultation to resolve 
disputes and prevent military conflicts, and gradualism). 

              (Tan & Acharya 2004, 61) 
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Keempat prinsip dasar (huxin, huli, pingdeng, dan xiezuo) yang 
terangkum dalam doktrin cooperative security itu adalah norma yang 
menjadi identitas nasional Cina (fungsi konstitutif) sekaligus 
memberikan panduan dan arahan bagi pelaksanaan politik luar negeri 
Cina (fungsi regulatif). National identity ini pada gilirannya 
menentukan kepentingan nasional Cina yang lebih berorientasi inward 
looking ketimbang outward looking. Meski dikhawatirkan Barat bahwa 
kebangkitan Cina akan mengancam keseimbangan kekuasaan global, 
nyatanya kebangkitan Cina bukan ditujukan untuk hegemoni global 
(strategi ofensif), melainkan untuk “national reunification” dan 
“preserving territorial integrity” (strategi defensif) (Tan & Acharya, 
2004, 60). Seperti dikatakan Avery Goldstein, kebijakan luar negeri Cina 
dewasa ini didorong oleh upaya tidak hanya untuk meningkatkan 
kapabilitas nasional dan kerjasama internasional, tetapi juga 
menghindari provokasi akibat strategi-strategi hegemonik dan 
perimbangan kekuasaan (Goldstein 2005, 39). Pendek kata, kebangkitan 
damai (peaceful rise) Cina dipengaruhi oleh norma cooperative security 
yang membentuk identitas nasional Cina sebagai negara yang 
menghendaki perdamaian atau ”fuzeren de daguo” (responsible great 
power) (Gill 2007, 6). 
 
Dalam konteks krisis Semenanjung Korea, kebijakan Cina mengesankan 
prinsip cooperative security tersebut. Secara historis, Semenanjung 
Korea adalah episentrum konflik di kawasan Asia Timur. Permusuhan 
kedua Korea adalah warisan perang dingin dan merupakan proxy war 
antara AS dan Uni Soviet. Pascakeruntuhan Uni Soviet, Cina mengambil 
alih peran Uni Soviet dalam menyokong Korut. Namun, secara perlahan, 
hubungan Cina dan Korut tidak lagi dimotivasi oleh permusuhan 
ideologis dengan AS. Oleh karena itu, ketika ketegangan antara Korut-
Korsel memuncak pada November 2010, Cina bukannya mendukung 
Korut, tetapi melakukan diplomasi dengan mengajak kedua belah pihak 
untuk saling menahan diri dan kembali ke perundingan enam pihak (six 
party talk). Sikap moderat ini jelas sangat kontras dengan AS yang 
dengan segera mengirimkan armada perangnya ke Laut Kuning untuk 
mengantisipasi kemungkinan perang terbuka dengan Cina. Pendekatan 
diplomatis yang mencerminkan norma dan identitas nasional 
cooperative security inilah alasan utama mengapa perang yang 
melibatkan dua negara besar tidak terjadi di kawasan itu. 
 
 
Doktrin Politik Luar Negeri Cina: Kontinuitas dan Perubahan 

 
“[T]hey should persist in dialogue, not confrontation,  

in properly handling their differences”  
(Jiang Zemin) 
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Doktrin politik luar negeri Cina mengalami perubahan besar sejak 
keruntuhan rezim komunis Mao Zedong. Deng Xiaoping (1978-1989) 
yang menggantikan Mao melakukan ‘Gorbachevisasi’ dengan mengubah 
haluan politik Cina. Keterbukaan di bidang ekonomi diikuti dengan 
perubahan secara mendasar haluan politik luar negeri Cina. Dilandasi 
filosofi “tak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa 
menangkap tikus”, Deng lebih menekankan pada pembangunan 
ekonomi ketimbang perjuangan kelas dan revolusi komunis Mao. Bagi 
Deng, kemajuan ekonomi penting tidak saja untuk mengejar 
ketertinggalan dengan negara-negara lain, tetapi juga meningkatkan 
kapabilitas militer dan pertahanan Cina. Dalam hal diplomasi, Deng 
berpegang pada prinsip “taoguang yanghui” (sembunyikan 
kemampuanmu dan tunggu saat yang tepat) (Tan & Acharya 2004, 69). 
Menurut persepsi Deng, dunia itu menuju ke arah perdamaian dan 
kemajuan sehingga kemungkinan perang adalah kecil. Oleh karena itu, 
Cina menghendaki lingkungan internasional yang stabil dan 
memfokuskan pada pembangunan domestik (Gill 2007, 3). 
 
Sejalan dengan pandangan bahwa dunia itu damai dan harmonis, 
penerus Deng, Jiang Zemin (1989-2002), juga sependapat bahwa 
prioritas kebijakan negara harus difokuskan untuk perdamaian dan 
kemajuan Cina. Kontinuitas kebijakan luar negeri era Zemin diperjelas 
ketika ia mencetuskan gagasan “hezuo anquan” (cooperative security) 
dalam pidatonya di Majelis Rendah Rusia (Duma) pada 23 April 1997. 
Sebelumnya, Sekjen Partai Komunis Cina (PKC) Li Peng telah 
menggariskan lima prinsip luar negeri Cina dalam pidatonya di forum 
antarparlemen ke-96 pada 19 September 1996: (1) mempertahankan 
kemerdekaan, (2) mempertahankan perdamaian dunia, (3) hubungan 
yang bersahabat dan kerjasama, (4) hubungan bertetangga yang baik 
dan bersahabat, (5) meningkatkan persatuan dan kerjasama dengan 
negara-negara berkembang, serta kebijakan yang terbuka 
(http://us.china-embassy.org/eng/zmgx/zgwjzc/t35077.htm, 20 
Februari 2011). Di tataran praktis, doktrin cooperative security tampak 
dalam kesepakatan confidence building measure (CBM) untuk 
menyelesaikan masalah perbatasan dengan Rusia dan India, 
menandatangani langkah-langkah penyelesaian sengketa Laut Cina 
Selatan bersama ASEAN, berpartisipasi dalam penjagaan perdamaian 
bersama PBB, mediator masalah nuklir Korut, dan hubungan baik 
dengan AS (Tan & Acharya 2004, 62). 
 
Kebijakan “new thinking” Deng Xiaoping dalam mengubah orientasi 
Cina dari agresif ke defensif berperan besar dalam meletakkan pondasi 
prinsip politik luar negeri yang ramah dan bersahabat. Sejak itu, haluan 
politik luar negeri Cina tidak muncul pergeseran yang cukup signifikan. 
Jiang Zemin menerapkan gagasan Deng ke dalam prinsip cooperative 
security yang sangat menentukan sikap dan kebijakan Cina dalam 

http://us.china-embassy.org/eng/zmgx/zgwjzc/t35077.htm�
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menanggapi masalah-masalah keamanan regional dan internasional. 
Pada masa pemerintahan Hu Jintao sekarang, karakter kebijakan luar 
negeri Cina tetap tidak berubah. Walaupun di tataran praktis banyak 
dilakukan perubahan, itu hanyalah penyesuaian atau reinterpretasi 
pemikiran Deng dan diinstitusionalisasikan melalui doktrin Zemin 
terhadap kondisi lingkungan internasional yang dinamis.  Kontinuitas 
norma “hezuo anquan” yang mencerminkan identitas nasional Cina 
sebagai “fuzeren de daguo” merupakan karakteristik kebijakan luar 
negeri Cina yang diakui sesuai dengan filsafat Konfusian mengenai 
harmoni dan keselarasan hidup.  
 
 

Kesimpulan 
 
Realis dan liberalis menjelaskan perang dan damai menggunakan 
variabel eksternal. Pisau analisis realis adalah konsep balance of power. 
Sedangkan, liberalis menggunakan terma-terma demokrasi, 
interdependensi, dan institusi internasional. Keduanya hanya 
menekankan aspek material seperti kapabilitas militer dan ekonomi, 
serta tingkat kerjasama. Aspek nonmaterial seperti gagasan, norma, dan 
identitas nasional kurang mendapatkan tempat dalam pendekatan realis 
dan liberalis. Kedua paradigma itu menganggap dimensi kultural 
sebagai epifenomena (ada tetapi tidak memberikan pengaruh). 
Implikasinya, realis dan liberalis kurang memadai untuk menjelaskan 
kasus krisis Semenanjung Korea. 
 
Konstruktivis mengisi celah yang ditinggalkan realis dan liberalis 
dengan memusatkan perhatian pada peran norma dan identitas dalam 
menganalisis persoalan perang dan damai. Daripada mengambil 
variabel eksternal sebagai sumber penjelasan, konstruktivis memakai 
identitas nasional dan norma politik domestik. Krisis Semenanjung 
Korea yang nyaris memicu konflik terbuka antara Cina dan AS ternyata 
tidak terjadi. Bagi kaum konstruktivis, hal ini dikarenakan peran norma 
dan identitas nasional Cina yang memilih pendekatan berbeda dengan 
AS dalam menyikapi panasnya situasi keamanan di kawasan. Norma 
cooperative security yang telah menjadi prinsip diplomasi Cina di 
pentas global berperan besar dalam mendinginkan suasana tanpa harus 
kehilangan muka. Norma ini sekaligus merepresentasikan identitas 
nasional Cina sebagai negara besar yang bertanggung jawab dalam 
masalah-masalah keamanan internasional yang lebih mengedepankan 
sarana dialog ketimbang konfrontasi. 
 
Sebagai sebuah konstruk sosial, norma cooperative security tidak 
muncul begitu saja. Begitu Mao turun dari kekuasaan, Deng melakukan 
gebrakan dengan mengubah haluan politik luar negeri Cina yang 
mengedepankan kerjasama ketimbang perang dan revolusi. Perubahan 
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prinsip politik ini segera mendapat pengukuhan ketika Zemin 
menggantikan Deng. Zemin adalah peletak dasar norma cooperative 
security yang dijiwai oleh doktrin Deng. Sejak saat itu cooperative 
security menjadi ruh yang menuntun kebijakan luar negeri Cina, 
terutama dalam menangani masalah keamanan regional dan 
internasional.  
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