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BEIJING — Pemerintah Cina 
menaikkan anggaran mili-
ter tahun ini sekitar 10 per-
sen, lebih besar daripada 
per  tumbuhan ekonomi ne  -
gara itu, menjadi US$ $ 
144 miliar. Kenaikan yang 
diumumkan Kamis lalu 
itu kian memantapkan 
po    si  sinya menjadi negara 
ter  besar kedua di dunia 
soal anggaran militer dan 
kian membayangi Ame-
rika Serikat yang terus me -
mimpin dalam hal ini. 

Meski kenaikan ini sedikit 
lebih kecil persentasenya 
dari tahun lalu, posisi ang-
garan pertahanan Cina ma -
sih lebih tinggi daripada 
Rusia, Inggris, dan Prancis. 
Di Asia, Cina (dengan popu-
lasi penduduk 1,3 miliar) 
men  jadi negara dengan 
ang  garan militer terbesar. 
Di belakangnya menyusul 
Je  pang,  India dan Korea 
Selatan. Populasi penduduk 
Jepang 127 juta, India 1,2 
miliar, Korea Selatan 51 
juta. 

Richard A. Bitzinger, 
se  nior fellow di S. Ra  ja -
rat   nam School of Inter na -
tional Studies di Nanyang 
Technological University 
di Singapura, yang te -
lah mempelajari pola 
be       lan    ja militer China, 
me        ngatakan anggaran 
per    tahanan Cina selalu 
me    lam  paui pertumbuhan 
eko      nomi negaranya. “Ini 
me nunjukkan bah  wa pe -
mim pin Cina ber  ko  mitmen 
untuk mening  katkan ang-
garan pertahanan, tidak pe -
duli apa pun kondisinya.”

Semakin kuat dan mo -
dernnya militer Cina, me -
nurut New York Times, mem -
buat negara-negara Asia 
lain nya khawatir, khu   susnya 
yang beberapa ta  hun terakhir 

terlibat konflik diplomatik 
karena sengketa teritorial di 
laut. Jepang, Vietnam, dan 
Fili pina adalah yang paling 
pe duli soal menggeliatnya 
militer Cina, seperti halnya 
Amerika Serikat. Namun 
AS, dalam sejumlah ke  sem-
patan, mengatakan tak akan 
berpihak dalam per  selisihan 
itu dan ingin menjaga sta-
bilitas dan ke  bebasan pe -
layaran di wilayah ter sebut.

Xu Guangyu, pensiunan 
jenderal Tentara Pem be   -
bas    an Rakyat (PLA) Cina 
yang kini menjadi kon sul-
tan senior di Asosiasi Pe -
ngen   dalian Senjata dan Pe -
lucutan Senjata Cina di Bei-
jing, mengatakan naiknya 
ang  garan militer ini sejalan 
dengan pertumbuhan dan 
ke  tahanan ekonomi Cina. 
“Un  tuk beberapa waktu ke 
de  pan, kenaikannya akan 
te  rus pada tingkat yang le -
bih tinggi dari kenaikan di 
ne  gara-negara Barat,” kata 
dia.

Phillip C. Saunders, seo-
rang analis militer Asia di 
Universitas Pertahanan 
Na    sional di Washington, 
me     nga  takan modernisasi 
dan produksi persenjataan 
canggih adalah salah satu 
fokus pengeluaran militer 
Cina. Ia memperkirakan be -
berapa kenaikan anggaran 
akan mendukung perluasan 
lebih lanjut dari pelatihan 
untuk meningkatkan ke  mam -
puan militer agar—se  perti 
dituangkan dalam dek ret 
pemimpin Partai Ko  munis 
Cina—dapat “bertem pur 
dan memenangi pe  rang.”

India, yang berte tang ga 
dengan Cina, meng umum-
kan kenaikan anggaran mi -
li  ternya 28 Februari 2015 
lalu. Kenaikan sebesar 7,9 
persen itu berlaku untuk 
tahun fiskal mulai 1 April. 
Dengan anggaran ini, India 
akan melangkah bertahap 
untuk memenuhi sejumlah 

kebutuhan militernya. Me   -
nu rut Reuters, setelah ber-
tahun-tahun diabaikan, 
In  dia berusaha untuk mem-
persempit kesenjangan mi    li -
ternya dengan Cina. “Mem-
pertahankan setiap jengkal 
tanah kami adalah di atas 
segalanya,” kata Menteri Ke -
uangan India Arun Jaitley.

Namun India mengakui 
bah wa kenaikan terbatas 
da  lam anggaran militer ini 
berarti hanya beberapa sen-
jata baru yang akan dipesan 
tahun ini. Sebanyak tiga per-
empat anggaran itu akan 
di  pakai untuk pemeliharan. 
Tahun lalu, India dan Cina 
terlibat dalam ketegangan 
di perbatasan keduanya di 
Himalaya. 

Gurmeet Kanwal, pen-
siunan militer dan fellow di 
Vivekananda International 
Foundation, lembaga pe  mi -
kir di New Delhi, menga-
takan pemerintah harus 
mem beri uang muka awal 
untuk berbagai pesanan 
yang ditunda, mulai dari 
pesawat tempur,  hingga 
helikopter serbu Apache.

Adapun kenaikan ang -
garan pertahanan Je  pang 
di  umumkan Janu ari lalu 
menjadi US 47,7 mi  liar. Pe -
ningkatan ang gar  an ini di -
la  kukan sete  lah Perdana 
Menteri Je  pang Shinzo Abe 
mulai melonggarkan Ke -
bijakan Pasifis-nya. Ke  bi-
jakan Pa  sifis diterapkan un -
tuk membatasi peran militer 
Jepang setelah negara itu 
kalah dalam Perang Dunia 
II. Langkah Abe ini juga 
mem  buat gusar Cina. 

Shi Yongming, peneliti 
Asia-Pasifik di China In s-
ti  tute of International Re -
la  tions, kepada Asione.com 
mengatakan Jepang meng-
gunakan isu “ancaman dari 
Cina” sebagai alasan untuk 
memperbesar militer dan 
me longgarkan kebijakan Pa -
sifis-nya.  NEW YORK TIMES | REUTERS

Menggeliatnya 
Bujet Militer 
Tiga Negara Asia
Semakin kuat dan modernnya militer Cina membuat 
negara-negara tetangga khawatir.

KENAIKAN ANGGARAN MILITER CINA
Anggaran militer Cina diumumkan secara resmi naik sekitar 10 persen. Dengan kenaikan tahun ini, bujet 
pertahanan Cina lebih besar daripada Rusia, Inggris, Prancis, dan menjadi yang terbesar di Asia.

 UDARA DAN RUANG ANGKASA: 
Pengembangan jet tempur siluman. Bujet juga sepertinya akan 
digunakan untuk peningkatan kemampuan di dunia cyber dan 
satelit.

KEMUNGKINAN PENGELUARAN

10 NEGARA DENGAN 
ANGGARAN MILITER 

TERBESAR
Data IISS, 2014 
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 UMUM: 
Memodernkan dan meningkatkan kondisi pasukan Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) yang berpersonel sekitar 2,3 juta 
orang. Memproduksi persenjataan canggih. Menggaji lebih besar 
perwira untuk memerangi korupsi.

 ANGKATAN LAUT: 
Kapal induk pertama dilaporkan sedang dibangun dan akan 
menjadi kapal kedua Cina yang akan bertugas pada sekitar 2020. 
Perluasan armada kapal selam yang memiliki kemampuan anti-
kapal selam.

2006–2015 (US$ miliar)
Persentase kenaikan dari tahun sebelumnya

* Departemen 
Pertahanan AS, Pentagon, 
memperkirakan belanja 
sebenarnya Cina 
mungkin lebih besar 
40–50 persen dari 
jumlah yang diungkapkan 
secara resmi.
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Serikat sebesar 
US$ 581 miliar, melebihi 

bujet gabungan 
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memiliki anggaran 
tertinggi
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Pertumbuhan paling lambat dalam 
pengeluaran selama lima tahun. Masih 
melebihi pertumbuhan PDB yang sekitar 
7 persen.

Kapal perang Cina, Qingdao, di Qingdao, Cina.


