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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu dari sub-wilayah benua Asia, 

dengan negara-negara yang berada di kawasan ini tergolong negara maju 

dibandingkan dengan sub-wilayah benua Asia lainnya. Sebagai kesatuan negara 

dalam sebuah kawasan yang sama dengan kebudayaan konfusianisme, negara 

utama yang berada di kawasan ini adalah Tiongkok, Jepang dan Korea menjadi 

ciri utama dari kawasan Asia Timur itu sendiri. Tiongkok dengan jumlah 

penduduk terbesar didunia, perkembangan ekonomi yang pesat dan salah satu 

negara dengan sistem pertahanan terkuat, Korea Utara atas kepemilikan senjata 

nuklir sedangkan Korea Selatan hadir dengan budaya hallyu serta kemajuan 

ekonomi dan teknologi serta Jepang dengan keunggulan teknologinya. 

Keberadaan negara-negara tersebut di kawasan Asia Timur menyebabkan 

kawasan ini menjadi sebuah kawasan strategis dalam hubungan internasional yang 

merupakan pertemuan kepentingan negara-negara besar lainnya. Berakhirnya 

perang dingin dapat dikatakan menjadi titik balik dari Asia Timur sebagai sebuah 

kawasan yang patut untuk diperhitungkan. Krisis finansial Asia tahun 1997 yang 

melanda hampir seluruh negara di kawasan Asia termasuk Asia Timur, justru 

menguatkan ikatan antar negara di Asia Timur. Kehadiran Tiongkok sebagai 

negara yang tidak terpengaruh dampak dari krisis tersebut karena beberapa faktor 

seperti renminbi (mata uang Republik Rakyat Tiongkok) yang tidak dapat ditukar 
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dengan valas, lantas tidak membuat Tiongkok untuk tidak ikut terlibat dalam 

mengatasi krisis Asia.  

Tiongkok menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia termasuk 

negara yang berada dalam satu kawasannya sendiri yakni Korea Selatan dalam 

mengatasi krisis di akhir dekade 1990-an. Langkah yang dilakukan Tiongkok 

melalui kerja sama dengan Korea Selatan membentuk East Asia Vision Group 

guna mengatasi dampak krisis Asia serta bergabung dalam ASEAN+3 bersama 

dengan Jepang.
1
 

Hubungan Tiongkok - Korea Selatan yang dimulai dari urusan ekonomi, 

secara bersama-sama mengatasi krisis finansial Asia diakhir dekade 1990-an terus 

berlanjut ditahun berikutnya. Hubungan diplomatik Tiongkok - Korea Selatan 

telah berjalan lebih dari 23 tahun termasuk urusan politik dan militer. “Hubungan 

Tiongkok - Korea Selatan menghadapi kesempatan pembangunan yang besar, 

kedua belah pihak harus berbagi kesempatan pengembangan, menghadapi 

tantangan bersama dan secara komprehensif memperdalam  kerjasama sehingga 

kedua negara saling mengalami perkembangan, mengupayakan perdamaian 

regional, bersama-sama mempromosikan vitalitas Asia dan meningkatkan 

perdamaian dunia” kata Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan 

                                                           

1
 http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx pada 15 September 2017 

pukul 13.33 

http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx
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Presiden Korea Selatan Park Geun Hye ditahun 2014 untuk memperkuat 

kemitraan strategis antar kedua negara.
2
 

Dalam kerangka kerjasama politik dan keamanan, Tiongkok menjaga 

komunikasi dengan Korea Selatan dengan bertukar pandangan mengenai isu-isu 

utama yang menjadi perhatian bersama setiap saat. Kedua negara berkomitmen 

memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan transnasional, penegakan 

hukum maritim, kontra terorisme dan lainnya. Selain itu, kerja sama dalam bidang 

ekonomi tidak luput dari perhatian kedua negara ini. Dalam rangka memperluas 

kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. 

Kedua belah pihak diharapkan mampu untuk menumbuhkan industri-industri baru 

yang sedang berkembang. Ditambah lagi dengan adanya pertukaran budaya antar 

kedua negara yang ditandai dengan diselenggarakannya tahun pariwisata dikedua 

negara merupakan wujud nyata kerja sama kedua negara.  

Sedangkan dalam kerangka kerjasama regional dan internasional. Tiongkok 

bersedia untuk memperkuat kerja sama dengan ROK mengenai berbagai isu 

seperti mempersiapkan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank dan 

mempromosikan pembangunan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik 

(FTAAP). Harapan kedua negara ini tidak lain menjaga perdamaian, stabilitas dan 

kemakmuran di kawasan Asia Timur. 

                                                           

2
 PRC Ministry of Foreign Affairs, “Xi Jinping Holds Talks with President Park Geun-hye of ROK 

and Two Heads of State Agree to Make China and ROK Partners Seeking Common Development, 

Striving for Regional Peace, Jointly Promoting Asia's Vitalization and Enhancing World 

Prosperity”,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpzxdhgjxgsfw/t1172038.shtml 

pada 15 September 2017 pukul 19.00 

 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpzxdhgjxgsfw/t1172038.shtml
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Dibalik kemajuan yang pesat dalam kerangka kerja sama bilateral, ternyata  

memiliki berbagai persoalan yang bermuatan konflik, baik itu konflik yang 

menyangkut kebijakan politik suatu negara yang bertentangan dengan kebijakan  

politik  negara lainnya atau ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing 

negara menimbulkan ketegangan dan kecurigaan. Sebagaimana hubungan 

diplomatik antar kedua negara tidak selalu berjalan secara harmonis, terlebih lagi 

jika berbicara mengenai keamanan baik nasional maupun internasional.  

Keputusan penempatan sistem pertahanan anti misil Terminal High Altitude 

Area Defense secara resmi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 

bulan Juli 2016 di wilayah Korea Selatan sebagai bentuk aliansi dari kedua 

negara, menimbulkan kontra bagi negara-negara di kawasan terutama Tiongkok. 

Rencana penempatan ini dilatarbelakangi tindakan Korea Utara yang  melakukan 

serangkaian peluncuran rudal jarak jauh dan menengah, menyusul uji coba nuklir 

keempat pada bulan Januari tahun 2016 di Semenanjung Korea. Langkah ini 

diperkuat di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Seoul - Beijing selama 

setahun terakhir ketika Seoul dibawah masa pemerintahan Park Geun Hye, 

sehingga perjanjian penempatan sistem pertahanan rudal THAAD tersebut 

akhirnya dicapai oleh Seoul dan Washington meski mendapat tentangan dalam 

negeri. 

THAAD merupakan sistem pertahanan rudal oleh Lockheed Martin, seorang 

kontraktor pertahanan Amerika Serikat yang dikenal sebagai sistem rudal paling 

canggih di bumi ini. Sistem ini mampu melawan ancaman dengan mobilitas dan 

penempatan baterai unit strategis serta mampu menembak jatuh rudal balistik baik 
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jarak pendek, menengah dan antar benua.
3
 Sistem rudal THAAD menggunakan 

teknologi pencari inframerah untuk menemukan target dan meledakkannya 

sebelum sampai ke bumi. 

Keterlibatan Korea Selatan atas penempatan sistem pertahanan anti rudal 

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ini memicu kekhawatiran pada 

pihak Tiongkok sebagai negara tetangga di kawasan serta mitra dagang terbesar 

negara ginseng tersebut, mampu merusak kepentingan keseluruhan dari hubungan 

bilateral antara Seoul dan Beijing yang telah berjalan selama ini bahkan Rusia 

serta Amerika Serikat. THAAD dirasa mengandung isu-isu strategis dibalik 

penempatannya dalam arti menjadi point utama untuk mengubah keseimbangan 

keamanan dan tentu dinamika diplomasi serta militer di kawasan Asia Pasifik 

bahkan dunia.  

Tiongkok meyakinkan bahwa setiap negara sangat ingin meningkatkan 

keamanannya sendiri harus juga mempertimbangkan negara sekitar dan 

menyatakan keprihatinan yang mendalam atas keputusan kedua negara tersebut, 

hal ini dapat dilihat dari pernyataan Tiongkok yang disampaikan oleh 

Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.lockheedmartin.com/us/products/thaad.html pada 7 September2017 pukul 08.00 

http://www.lockheedmartin.com/us/products/thaad.html
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”Kami tidak menentang ROK mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

mempertahankan keamanannya tetapi ketika mengejar keamanan sendiri, satu 

negara tidak seharusnya merusak kepentingan keamanan orang lain,” kata juru 

bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying.
4
 

Kebijakan Seoul untuk menempatkan THAAD di wilayahnya tidak serta 

membuat Tiongkok diam begitu saja, Tiongkok sangat menentang dan akan 

mengambil tindakan yang diperlukan, apabila ada negara lain khususnya yang 

masih dalam satu kawasan meningkatkan keamanannya terutama dalam hal 

persenjataan. Dimana kebijakan pertahanan dari negara tirai bambu itu sendiri 

didasarkan dari sebuah cara pandang dalam melihat ancaman dan peluang yang 

muncul dari struktur internasional secara umum dan khusus. Tiongkok sangat 

berkomitmen terhadap perdamaian, pembangunan dan kerjasama internasional 

bersama dengan negara-negara lain di dunia.
5
 Selain itu, dengan wilayah yang 

luas, didukung dengan jumlah penduduk terbanyak, Tiongkok selalu 

menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional sebagai pijakan 

pembangunan dan pertahanan militer yang dimiliki Tiongkok selama ini.
6
 

 

 

                                                           

4
 PRC Ministry of Foreign Affairs,”Statement by Hua Chunying, Deputy Director of the Foreign 

Ministry Information Department of the People's Republic of China, Regular Press Conference on 

March 17, 2017”http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1446684.shtml  

pada 13 September 2017 pukul 08.44  
5
 Rezki Satris, “Enhancement of China Budget Military Armament as part of the Security 

Dilemma in the Asia Pacific Region” The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015 
6
 http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851.htm  pada 11 September 

2017 pukul 11.04 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1446684.shtml
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851.htm
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 

pertanyaan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu : Mengapa Tiongkok 

menerapkan strategi menentang dalam menghadapi sistem pertahanan aliansi 

Amerika Serikat - Korea Selatan ?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dan 

strategi apa yang akan digunakan Tiongkok dalam menghadapi sistem pertahanan 

aliansi Amerika Serikat - Korea Selatan. 

D.  KERANGKA TEORI  

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling 

berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang 

suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori penting kiranya dalam 

menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut 

dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. Menurut Masri Singarimbun dan 

Sofian effendi dalam buku Metode Penelitian Sosial teori adalah serangkaian 

asumsi, konsep, konstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar 

konsep. 
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Dalam mengidentifikasi rumusan masalah, penulis akan menggunakan teori 

security dilemma untuk menjelaskan alasan dan strategi Tiongkok dalam 

menghadapi sistem pertahanan aliansi Amerika Serikat - Korea Selatan. 

Security Dilemma 

Dalam sistem internasional yang anarkis, tiap negara harus self-help untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya atau survive dari ancaman yang datang dari 

pihak luar. Menurut Barry R. Posen, keamanan merupakan first concern bagi 

suatu negara.
7
 Situasi atau keadaan yang  demikian, memaksa negara untuk 

memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya seperti peningkatan kekuatan 

militer atau membentuk aliansi dengan negara lain, akan membawa ancaman bagi 

pihak ketiga dalam sistem internasional yang dikenal dengan security dilemma 

(dilema keamanan).  

Situasi dilema keamanan muncul ketika adanya aksi dari suatu negara untuk 

meningkatkan keamanan negaranya, namun di satu sisi menimbulkan reaksi dari 

negara lain yang juga ingin meningkatkan keamanannya, yang pada akhirnya 

reaksi ini menyebabkan penurunan keamanan di negara pertama. Dilema 

keamanan lebih sering dihadapi oleh negara-negara besar daripada negara kecil 

karena peningkatan kekuatan militer mereka akan selalu mendorong peningkatan 

kekuatan negara besar yang lainnya. Keamanan bagi negara lain berarti 

ketidakamanan bagi negara sendiri.
8
 Pada dasarnya dilema keamanan 

                                                           
7
 Barry R. Posen,”The Security Dillema and ethnic conflict”,Survival vol.35.no.1.Spring 

1993.pp.27-47. hlm.28 
8
 Abubakar Eby Hara,”Pengantar Analisa Politik Luar Negeri”, Mathori A Elwa, Irwan 

Kurniawan, cetakan 1, (Bandung, Penerbit Nuansa, 2011), hlm.37. 
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menggambarkan keadaan sulit yang dialami oleh para pengambil keputusan yang 

sudah dipenuhi dengan rasa dilema. 

Menurut Thomas Hobbes, dilema keamanan terjadi ketika pencapaian 

keamanan personal dan keamanan domestik melalui penciptaan negara selalu 

disertai dengan kondisi ketidakamanan nasional dan internasional yang berakar 

pada situasi anarki sistem negara.
9
 Dalam keadaan yang demikian, tentu saja 

negara-negara berdaulat tidak akan menyerahkan kedaulatannya demi terciptanya 

keamanan global.  

Istilah dilema keamanan sendiri diciptakan pertama kali oleh John H. Herz, 

lewat bukunya “Political Realism and Political Idealism” diawal tahun 1950-an. 

“A structural notion in which the self help attempts of states to look after 

their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising insecurity for 

others as each interprets its own measures as defensive and the measures of others 

as potentially threatening”.  

Dalam teorinya tersebut, John H. Herz menjelaskan dilema keamanan dalam 

hubungan internasional merupakan “gagasan struktural di mana upaya yang 

diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, 

terlepas dari apapun niatnya cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara- 

negara lainnya terutama negara yang berada di sekitarnya karena masing-masing 

                                                           
9
 Robert Jackson dan Georg Sorensen,”Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan 

Pendekatan”, Dadan Suryadipura, Pancasari Suyatiman, edisi 5, cetakan 1 (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2014), hlm.123 
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negara menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif 

dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam (ofensif)”.
10

 

Tiongkok menyadari akan ancaman keamanan yang begitu besar dari negara 

tetangganya yakni Korea Selatan. Untuk mengantisipasi hal itu Tiongkok harus 

memiliki strategi untuk menghadapi segala macam ancaman yang berasal dari 

luar. Menurut Robert Jervis dalam tulisan yang berjudul Cooperation Under the 

Security Dilemma, Jervis menjelaskan bahwa The security dilemma: “many of the 

means by which a state tries to increase its security decrease the security of 

others”.
11

 

Makna dari tulisan Robert Jervis dapat dipahami dengan meningkatnya  

kapabilitas militer oleh satu negara demi tujuan keamanan dengan cara 

mengurangi tingkat keamanan negara lain atau ketika suatu negara mengalami 

perasaan takut atau terancam, maka negara tersebut akan meningkatkan 

kapabilitas militer yang dimilki untuk melindungi kepentingan nasional. Apabila 

negara tersebut tidak mampu meningkatkan kapabilitas militernya, dalam situasi 

dilema keamanan negara dimungkinkan untuk melakukan kerjasama.  

Selain itu, Robert Jervis menjelaskan bahwa dalam situasi security dilemma 

suatu negara dapat membuat pilihan dalam berinteraksi yaitu : pertama suatu 

negara yang merasa takut atau terancam, maka akan menimbulkan tindakan aksi - 

reaksi antar negara yang dapat menghilangkan makna kerjasama yang tidak  dapat 

ditopang oleh rasa percaya dan  pemahaman setiap negara terhadap kepentingan 

bersama tidak dapat diakomodasi secara bersama-sama. Kedua, situasi anarki 

                                                           
10

 Barry Buzan,”People States and Fear : an Agenda for International Security Studies in the Post 

Cold War Era” 2nd ed 1991 hlm.4  
11

 Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma”, World Politics, Vol 30, No. 2 

(January 1978),  The Johns Hopkins University Press, hlm.167-214  
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memaksa suatu negara untuk mencari kekuasaan di luar batas nasional dan 

memaksakan nilai-nilai ideologi yang dianut untuk melakukan tindakan intervensi 

guna menyebarkan pengaruhnya kepada negara lain. Ketiga, penyebaran pengaruh 

oleh negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap negara yang lebih lemah, 

hingga memaksa beberapa negara untuk saling berhadapan dalam perebutan 

pengaruh atau menciptakan daerah penyangga demi kepentingan geopolitik.
12

 

Berdasarkan pilihan-pilihan tersebut, suatu negara harus memperhatikan strategi 

yang akan digunakan dalam situasi security dilemma. 

Dalam menjelaskan strategi yang dapat diambil oleh suatu negara ketika 

situasi security dilemma, masih menurut Robert Jervis bahwa :  

“Another approach starts with the central point of the security dilemma-that 

increase in one state’s security decrease the security of others-and examines the 

conditions under which this proposition holds. Two crucial variables are involved: 

whether defensive weapons and policies can be distinguished from offensive one, 

and whether the defense or the offense has the advantage. When defensive 

weapons differ from offensive ones, it is possible for a state to make itself more 

secure without making others less secure. And when the defense has the 

advantage over the offense, a large increase in one state’s security only slightly 

decreases the security of the others, and status quo powers call enjoy a high level 

of security and largely escape from the state of nature”.
13

 

 

 

                                                           
12

 Diah Ayu Pratiwi, Strategi Militer Ofensif Venezuela Dalam Merespon Kehadiran                            

Militer Amerika Serikat di Kolombia (Tesis) , FISIP UI. 2010 
13

 Robert  Jervis, Op. Cit. hlm.186-187 
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Ada dua variabel penting yang terdapat dalam situasi security dilemma 

menurut Jervis yaitu ofensif dan defensif. Pilihan untuk menggunakan ofensif atau 

defensif dalam merespon ancaman eksternal, antara keduanya ofensif - defensif 

mana yang dirasa lebih mempunyai keuntungan. Apabila kemampuan untuk 

menggunakan ofensif lebih memberikan keuntungan, dengan menghancurkan 

pihak lawan dan mengambil wilayahnya dari pada bersikap defensif. Mengingat 

sistem internasional negara selalu mencari keamanan, jika menyerang dirasa 

membawa keuntungan maka negara akan memilih menyerang daripada bertahan. 

Namun, ketika defensif lebih memberikan keuntungan dengan cara melindungi 

dan bertahan, dari pada melakukan penyerangan maka negara tersebut akan 

memilih defensif begitu juga dengan Tiongkok.  

Dari kedua strategi tersebut, strategi defensif atau ofensif yang akan 

digunakan Tiongkok untuk merespon tindakan Korea Selatan atas keputusan 

penempatan sistem pertahanan anti rudal THAAD sebagai bentuk aliansi dengan 

Amerika Serikat atau Tiongkok justru menerapkan kedua strategi baik defensif 

atau ofensif dalam merespon sistem pertahanan tersebut. 
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E.  METODOLOGI PENELITIAN  

 1. Jenis Penelitian  

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Deskriptif adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis mengenai 

alasan dan strategi apa yang digunakan Tiongkok dalam menghadapi 

sistem pertahanan aliansi Amerika Serikat - Korea Selatan. Dengan cara 

mengumpulkan informasi yang terkait judul dan mencoba  menganalisa 

dengan teori yang ada.  

Menurut Susan E.Wyse, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bersifat eksplorasi, yang digunakan untuk memperolah pemahaman 

tentang alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan secara rinci dan 

lengkap terhadap topik penelitian dengan menggunakan metode yang 

menghasilkan kata-kata sebagai data yang akan dianalis bukan angka.  

Penelitian kualitatif mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan 

(library research) atau studi pustaka dengan penelitian di lapangan (Field 

research).
14

 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. 

Data sekunder mengacu pada data primer atau menganalis data primer. 

                                                           
14

 Buku Pedoman dan Petunjuk Penulisan Skripsi. Fisip Unwahas. 2004 
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Menurut, Kenneth D.Bailey data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui orang-orang yang tidak hadir ditempat kejadian, tetapi mereka 

menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan 

membaca data primer.
15

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari sumber tidak langsung, misalnya dari buku, makalah, jurnal dan lain 

sebagainya. 

3. Teknik Pengambilan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi 

pustaka. Teknik penulisan ini dengan cara membaca,  mengamati dan 

mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, 

internet, surat kabar serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang 

menjadi obyek penelitian. 

4. Teknik Analisa Data  

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yang terdiri dari empat 

komponen antara lain :  

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah  yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian. 

 

 

                                                           
15

 Umar Suryadi Bakry.”Metode Penelitian Hubungan internasional” Cetakan 1 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, Januari 2016), hlm.172 
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2. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data  

Reduksi Data adalah proses penelitian, memfokuskan 

penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah 

yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah 

disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang 

dipertajam, membuang, memodifikasikan data sehingga 

kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti. 

3. Penyajian Data  

Penyajian Data adalah sekelompok informasi tersusun yang 

memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat 

membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan 

mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan 

pemahaman.  

4. Menarik Kesimpulan  

Menarik Kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah 

disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari 

atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus 

untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari 

data yang telah terjadi.
16

 

 

 

                                                           
16

 ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id-skripsi Irwansyah. Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat 

Sebatik Barat Kabupaten Nunukan tahun 2013 

 



 

16 
 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan 

permasalahan yang akan di analisis. Pembahasan dalam skripsi ini 

dijabarkan dalam empat bab sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II : Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum aliansi 

pertahanan Amerika Serikat - Korea Selatan yang meliputi : pada sub bab 

pertama gambaran hubungan aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea 

Selatan yang didalamnya membahas sejarah dan hubungan kedua negara 

dalam hal pertahanan. Pada sub bab berikutnya membahas tentang sistem 

pertahanan misil THAAD sebagai bentuk aliansi dan penempatan THAAD 

di wilayah Korea Selatan. 

BAB III : Dalam bab ini membahas mengenai strategi Tiongkok dalam 

menghadapi sistem pertahanan aliansi Amerika Serikat - Korea Selatan yang 

didalamnya terdapat sub bab yang memuat faktor internal dan eksternal 

serta menguraikan dilema keamanan yang dihadapi oleh Tiongkok.  

BAB IV : Bab penutup dimana penulis akan mengambil kesimpulan dari 

hasil penelitian.  

 


