DISKUSI ILMIAH KE-4

Pada hari Jum'at, 11 Mei 2018 pukul 09:00 sampai 10.40 WIB, Laboratorium
Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur menyelenggarakan kegiatan “Diskusi
Ilmiah”. Kegiatan ini bertempatkan di ruang kelas 4.2.4 Universitas Budi Luhur. Ini
merupakan pertemuan keempat dari kegiatan Diskusi Ilmiah.
Sebagai mahasiswa, diskusi merupakan salah satu faktor penting untuk menambah
wawasan serta pengetahuan kita sehubungan dengan membahas segala sesuatu
mengenai Isu-Isu Hubungan Internasional. Karena HI merupakan ilmu sosial yang
selalu berkembang dan menglobal, sehingga perlunya wawasan yang luas bagi
mahasiswa dan mahasiswi Hubungan Internasional itu sendiri.

Diskusi Ilmiah kali ini diikuti oleh hampir 45 peserta yang juga terdiri dari mahasiswa
angkatan 2015 yang sedang mengambil mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Arin

Fithriani, M.Si yaitu Politik Global China. Diskusi dibuka oleh saudara Sonny Irawan
S.IP., M.Si. selaku pengisi materi Diskusi Ilmiah pada hari ini, yang dilanjutkan dengan
perkenalan dengan para peserta. Sesi selanjutnya yaitu pembahasan materi dengan
tema “Modernisasi Militer Tiongkok, serta pengaruhnya terhadap tatanan kawasan Asia
Pasifik.”
Dari hasil diskusi, mayoritas peserta mengeluarkan pandangan mereka mengenai
bagaimana wujud dari perkembangan kekuatan Ekonomi serta Pertahanan dari China,
yang selalu ingin mempertahankan eksistensi Negaranya, karena mereka juga
berpendapat bahwa China berfikir dirinya maju dapat memberikan Challenge Structure
bagi Negara lain. Sama juga seperti bagaiman dapat kita ketahui, semakin eratnya
Hubungan China dengan Negara Hegemoni AS. China semakin tersohor karena dapat
memberikan Ancaman bagi negar Hegemoni AS. Karena tidak dapat berdiri tanpa Rice
Of China. Dimana dapat dikatakan bahwa hubungan Hegemoni AS dengan China itu
sangat berbanding lurus. Apa tujuannya?
Tujuan diantaranya yaitu : China’s Global Agenda yang dimanannya meliputi :
a. Blue Water Navy (bagaimana dapat berperang di Samudra yang luas)
b. ICBM 3.000 km (bagaimana keinggian Rudal Nuklir yang dimiliki dapat
menembus Gravitasi lebih dari 3.000 km)
c. Cyber War Techonolgy
d. Defense Industry & to decrease dependence with other country

Pemateri juga menyampaikan betapa China Sangat meninggikan jiwa “Unilateral Actor
In Region”, yang berati bagaimana China dengan Hard Approachnya terus
mempertahankan sebuah Wilayah, karena percaya bahwa kodrati berdirinya sebuah
Negara karena adanya sebuah Wilayah yang utuh).

Sebelum diskusi ilmiah berakhir, tidak lupa semangat juga motivasi yang
disampaikan oleh Saudara Sonny agar mahasiswa khususnya kakak-kakak yang sedang
menyusun tema dari skripsi dapat dengan mudah membahas Isu-Isu yang ada dan
berkembang saat ini. Pastinya, memberikan semangat dalam meningkatkan rasa
keingintahuan mahasiswa, serta selalu menimbulkan rasa ingin menghadiri diskusi
ilmiah mingguan untuk menambah wawasan menglobal, juga bersama-sama
menganalisis berbagai macam konflik HI. Kemudian diskusi ilmiah ditutup dengan
bersalam-salaman.

