
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bagi ASEAN, mewujudkan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah yang 

damai, bebas, dan netral (Zone of peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN)
1
, 

merupakan tujuan yang telah disepakati bersama sejak tahun 1971. Tantangan 

bagi ASEAN adalah bagaimana menciptakan suatu tata regional baru yang dapat 

menjamin stabilitas dan perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

Timbulnya ketegangan-ketegangan dan konflik di kawasan yang berdekatan 

dengan kawasan Asia Tenggara, dan beberapa negara ASEAN yang ikut terlibat 

dapat mengancam stabilitas dan perdamaian kawasan. Dalam konteks ini 

timbulnya ketegangan-ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan terutama 

sengketa kepulauan Spratly dan Paracel. 

Sengketa teritorial atas Kepulauan Spratly dan Paracel selalu menyangkut 

kepentingan nasional negara-negara yang mengklaimnya. Kedaulatan nasional 

dan integritas wilayah adalah hal yang biasa untuk dipermasalahkan. Semua 

negara pengklaim menganggap kepentingan ini sebagai yang utama. Ini lah alasan 

dimana negara begitu mempersiapkan segala hal dengan begitu luar biasa untuk 

membela citra, kehormatan, dan kebanggaan nasional. 
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Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang membentang dari 

Selat Malaka di barat daya sampai Selat Taiwan di timur laut. Luas perairan 

meliputi sekitar empat juta kilometer persegi. Menurut definisi lain Laut Cina 

Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (Semi-enclosed sea) yang berbatasan 

dengan RRC (Republik Rakyat Cina) dan Taiwan di sebelah utara; sebelah barat 

ke arah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia 

Barat; sebelah timur berbatasan dengan Filipina; dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Indonesia dan Malaysia Timur.
2
  

Kawasan ini terdiri dari 200 kepulauan termasuk Kepulauan Spratly dan 

Paracel. Secara geografis, Laut Cina Selatan adalah kawasan yang strategis karena 

perairan ini merupakan jalur transportasi laut dan militer yang padat. Laut Cina 

Selatan juga merupakan ladang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. 

Letaknya yang strategis dengan cadangan mineral yang potensial seperti kobalt, 

tembaga, timah, fosfat, nodul mangan, terutama gas masih menjadi perdebatan, 

kawasan ini penyimpan potensi konflik bagi negara-negara di sekitarnya yang 

saling merebut hak eksplorasi.
3
 Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah di perairan 

Laut Cina Selatan mewarnai dinamika konflik tersebut. Negara–negara yang 

terlibat konflik adalah RRC, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, 

Vietnam, dan Taiwan. 

RRC, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam berebut klaim atas 

sebagian atau keseluruhan dari gugus Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. 

RRC dan Taiwan dalam satu klaim menyatakan kepemilikan atas 80% dari 
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keseluruhan Laut Cina Selatan yang dibatasi dengan garis berbentuk ‘U’ yang 

dibuat dan dipublikasikan RRC pada tahun 1947 sebagai peta resmi negara. Akan 

tetapi tahun 1995, RRC menyatakan akan menyelesaiakan masalah ini 

berdasarkan United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS) atau yang dikenal 

dengan Hukum Laut Internasional.
4
 Berdasarkan Hukum Laut Internasional, batas 

perairan negara yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 

mil dari batas pantai atau sampai pinggiran luar tepi kontinen. Permasalahan yang 

timbul adalah batas ZEE negara-negara tersebut menjadi tumpang tindih di Laut 

Cina Selatan. 

   Gambar 1.1 Peta Laut Cina Selatan 
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Kepulauan Spratly dan Laut Cina Selatan dipandang rentan mengalami 

sengketa militer di masa depan. Semua negara pengklaim, kecuali Brunei 

Darussalam, memiliki pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan telah diperkuat 

setiap waktu. RRC, Taiwan, Malaysia dan Filipina telah mengembangkan 

kekuatan angkatan lautnya untuk menegaskan klaimnya di Kepulauan Spratly. 

Penyebab timbulnya konflik semakin besar akibat sumber-sumber konflik yang 

meliputi aspek-aspek  jurisdiksi, geografis, sejarah, dan ideologis di kawasan Laut 

Cina Selatan. Dilihat dari aspek juridis, kawasan Laut Cina Selatan mempunyai 

sumber-suber konflik yang menyangkut batas-batas maritim. Kepulauan Spratly 



 

 

yang telah di kuasai oleh negara-negara pantai yang meliputi Laut Teritorial, 

Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Zona Tambahan. 

Perairan di Laut Cina Selatan merupakan konflik yang kompleks dan 

melibatkan banyak negara. Isu – isu yang menjadi persinggungan adalah 

pelayaran dan navigasi, batas teritorial negara, serta kepemilikan Kepulauan 

Spratly dan Paracel. Negara – negara yang terlibat meliputi Republik Rakyat Cina 

(RRC), Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan Taiwan. 

Persinggungan – persinggungan kepentingan antar negara – negara ini sering kali 

menimbulkan ketegangan politik antar negara. Hal ini merupakan sebuah ancaman 

bagi perdamaian dunia mengingat kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan 

strategis dan jalur pelayaran dunia.
5
 

Konflik politik yang terjadi di Asia Pasifik dewasa ini telah mendorong 

negara-negara di kawasan ini, tidak terkecuali para anggota ASEAN, untuk 

semakin memperhatikan masalah keamanan. Khususnya, meningkatnya 

persengketaan mengenai kepulauan Spratly dan Paracel yang melibatkan RRC 

dan negara-negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, 

Vietnam). Persengketaan yang ditimbulkan dari konflik Laut Cina Selatan ini 

menimbulkan konflik bilateral (bilateral dispute) dan sengketa antar negara 

(multilateral dispute) menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya 
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konflik militer. Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) dapat berpotensi mengganggu 

stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara
6
 

Sejarah pendudukan pulau-pulau Spratly berpindah-pindah dari satu 

negara ke negara lainnya, yaitu dari tahun 1933-1939 diduduki oleh pemerintahan 

Perancis, tahun 1939-1945 diduduki oleh Jepang, tahun 1945-1951 dikuasai 

sekutu. Sejak awal 1970-an beberapa negara pantai mulai memperkuat tuntutan 

mereka dengan berbagai tindakan, misalnya, membangun benteng, mengibarkan 

bendera nasional, membangun stasiun penelitian,mengeluarkan undang-undang, 

menggabungkan dengan provinsi berdekatan, menerbitkan peta-peta nasional. 

Vietnam selatan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke pulau-pulau 

Spratly dan membangun instalasi militer paling sedikit di lima pulau pada tahun 

1976.
7
 

Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi objek sengketa yang paling 

banyak diperebutkan oleh negara – negara di kawasan ini. RRC mengklaim 

keseluruhan dari gugus kepulauan Spratly yang diberi nama Nansha dan sebagian 

besar wilayah Laut Cina Selatan, dan di awal abad ke-20, RRC memperluas 

klaimnya sampai Kepulauan Paracel. Dasar klaim yang dilakukan oleh RRC 

adalah catatan ekspedisi yang dilakukan oleh pelaut dari Dinasti Han pada tahun 

110 Masehi dan Dinasti Ming pada tahun 1403-1433. RRC kemudian 

mengokupasi beberapa pulau pada tahun 1976, hingga saat ini ada 7 (tujuh)  pulau 
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yang berada dibawah kontrol pemerintah Republik Rakyat Cina
8
. Malaysia 

mengklaim dan mengkontrol 2 pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan batas 

landas benua. Malaysia telah membangun infrastruktur dan hotel di salah satu 

pulau yang diklaimnya. Filipina secara resmi mengklaim 8 pulau di Kepulauan 

Spratly berdasarkan penjelajahan pada tahun 1956. Pada tahun 1972 Pemerintah 

Filipina memasukkan 8 pulau tersebut di bawah pemerintahan Provinsi Palawan. 

Dasar klaim Taiwan hampir sama dengan klaim RRC atas kepulauan Spratly. 

Taiwan mengkontrol 1 pulau yakni Pulau Itu Aba. Vietnam mengklaim 

keseluruhan dari Kepulauan Spratly dan Paracel berdasarkan catatan sejarah dan 

batas landas benua. Kini Vietnam telah menguasai 21 pulau di gugus Kepulauan 

Spratly di bawah pemerintahan Provinsi Khanh Hoa.
9
 

Perairan ini juga mengandung nilai strategis yang menjadi salah satu 

kepentingan negara pengklaim. Jalur pelayaran di perairan ini merupakan 25% 

dari rute pelayaran dunia dan melintasi Kepulauan Spratly. Kontrol atas 

kepulauan ini berarti dominasi atas rute pelayaran di Asia Pasifik. Walaupun 

hingga saat ini belum ada penemuan akan minyak bumi dan gas alam, prospek 

yang dibawa oleh kedua hal ini menjadi kepentingan yang patut diperjuangkan 

oleh negara – negara pengklaim. RRC dan begitu juga negara – negara yang 

terlibat sengketa, percaya akan cadangan gas alam dan minyak bumi yang 

melimpah di perut bumi di dasar Laut Cina Selatan. Menipisnya suplai energi 
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untuk pembangunan ekonomi, membuat banyak negara mengincar hak eksplorsi 

mineral di perairan ini.
10

 

 Gambar 1.2 Peta lokasi pulau yang telah di duduki negara bersengketa 

 

 

Untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik, negara–negara di ASEAN 

dan juga RRC berusaha untuk melakukan resolusi konflik secara damai. Konflik 

di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak tahun 1970-an, hingga saat ini proses 

perdamaian yang diupayakan sering mengalami pasang surut. Tahun 2002 
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dibentuk suatu perjanjian, The Declaration on the Conduct of Parties in South 

China Sea, yang berisi peraturan normatif bagi negara–negara yang terlibat 

konflik di kawasan ini. Dalam proses perdamaian ini kekuatan negosiasi negara–

negara ASEAN dan RRC dipertunjukkan. Sebagian negara ASEAN menginginkan 

perundingan multilateral dan formal. Sepanjang proses perdamaian ini negara–

negara yang terlibat konflik saling memperjuangkan kepentingannya di kawasan 

ini dan ASEAN bisa mengarahkan proses negosiasi seperti yang diinginkan 

negara anggotanya. 

Sengketa Laut Cina Selatan in bahkan sempat dibicarakan pada KTT 

ASEAN di Bali tahun 2011 dimana RRC sebagai negara yang ada di luar ASEAN 

hadir dan menjadi mitra pada KTT tersebut. Saat ini kawasan ini lebih dipandang 

sebagai kawasan yang ditinjau dari aspek ekonomi yang sedang berkembang 

daripada aspek keamanan regionalnya. Kawasan ini menyimpan potensi konflik 

yang dapat mempengaruhi keamanan dunia. Salah satu dari kawasan di Asia 

Pasifik yang rawan akan konflik adalah kawasan Laut Cina Selatan. 

Isu sengketa klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi perhatian 

bagi ASEAN karena sengketa ini menyangkut keamanan regional, hubungan antar 

negara anggota ASEAN dimana 3 negara di ASEAN mengajukan klaim atas 

kepulauan tersebut, serta keterlibatan kekuatan besar di luar keanggotaan ASEAN, 

yakni RRC dalam konflik tersebut. Oleh karena itu ASEAN melalui ASEAN 

Regional Forum (ARF) membentuk suatu manajeman penyelesaian konflik secara 

damai bagi negara anggota ASEAN dan RRC. Salah satu produk ARF untuk 

mendamaikan konflik di wilayah tersebut, dikeluarkanlah The Declaration on the 



 

 

Conduct of Parties in South China Sea yang diratifikasi pada 4 November 2002. 

Dalam deklarasi antara ASEAN dan RRC ini disepakati bahwa sengketa territorial 

di Laut Cina Selatan tidak akan menjadi isu internasional atau isu multilateral. 

Delapan tahun setelah deklarasi ASEAN dengan RRC mengenai konflik 

Laut Cina Selatan diratifikasi, kejelasan status atas kepemilikan Kepulauan 

Spratly dan Paracel belum menemukan titik terang. RRC yang agresif mengenai 

klaimnya atas Kepulauan Spratly dan Paracel, mencoba untuk memperluas 

pengaruhnya untuk menghindari sorotan internasional atas konflik teritori 

tersebut.  

ASEAN menuntut agar dilakukannya negosiasi secara multilateral, untuk 

mengurangi dominasi RRC. RRC, di pihak lain, bersikeras untuk menerapkan 

solusi damai melaui pembicaraan bilateral antara pemerintah RRC dengan 

pemerintah negara yang terlibat konflik dengan RRC secara informal. Tuntutan 

bahkan direalisasikan dengan adanya beberapa nota kesepahaman pada KKT 

ASEAN di Bali tahun 2011 dengan negara yang bersengketa seperti Veitnam.  

ASEAN merupakan partner penting dalam urusan ekonomi politik RRC. 

Perdagangan antara RRC dan ASEAN berkembang dengan sangat pesat sejak 

tahun 1990. Nilai perdagangan antara RRC dan ASEAN pada tahun 2003 adalah 

US$79.25 milyar, naik dari US$7.05 milyar di tahun 1990. Dengan rata-rata 

pertumbuhan 20.35 persen. Sejak tahun 1993, hubungan perdagangan antara RRC 

dan ASEAN merupakan paling tinggi peringkat lima di dunia, setelah Jepang, US, 

EU, dan Hong Kong. Sekarang ASEAN merupakan sumber utama impor bahan 

baku untuk RRC urutan ke empat dan nomor lima paling besar untuk tujuan expor 



 

 

barang jadi dari RRC.
11

 Hal ini dapat dilihat dari seringnya RRC bergabung 

dengan forum – forum yang diadakan oleh ASEAN seperti ASEAN Regional 

Forum (ARF), ASEAN Plus Three Meeting (APT) dan East Asia Summit (EAS).
12

 

Pada pertemuan ARF yang diselenggarakan di Hanoi pada 23 Juli 2010, 

pemerintah RRC mengecam upaya internasionalisasi isu kemanan di laut Cina 

Selatan. Menteri Luar Negeri RRC, Yang Jienchi, menyatakan bahwa The 

Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea telah memainkan peran 

yang signifikan dalam menciptakan stabilitas kawasan. Yang Jienchi mengakui 

adanya pertikaian teritori dan peraiaran, akan tetapi persoalan tersebut tidak boleh 

dilihat sebagai pertikaian antara RRC dengan ASEAN, tetapi sebagai konflik 

bilateral antara RRC dengan negara – negara yang bertikai.
13

  

Pada KTT ASEAN tahun lalu di Bali sengketa seperti mereda, RRC dan 

vietnam bahkan sepakat untuk mengakhiri sengketa. Forum ASEAN tersebut 

bahkan menjadi forum bagi meredanya sengketa dan konflik Laut Cina Selatan. 

Sekalipun Konflik di Laut Cina Selatan adalah konflik yang paling sedikit 

berpotensi menjadi sesuatu yang destruktif baik dari segi mobilisasi kekuatan 

militer ataupun potensi akan jatuhnya korban, namun konflik ini tetap harus 

diwaspadai. 

Kemungkinan tercapainya penyelesaian damai di antara negara-negara 

pantai di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu: RRC, Vietnam, Malaysia, dan 
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Filipina, terlihat dari pernyataan-pernyataan negara-negara berkonflik untuk 

berunding dan diadakannya pertemuan atau dialog bilateral untuk membicarakan 

sengketa kepulauan Spratly dan Paracel di antara negara-negara tersebut. Sejauh 

ini pertemuan-pertemuan belum mencapai penyelesaian damai. Hal ini mungkin 

disebabkan belum adanya kesepakatan mengenai bentuk perundingan yang dapat 

diterima semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara keseluruhan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mendalami berbagai fenomena tersebut untuk dibahas dalam penelitian dengan 

judul “Peran ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan (2002-

2011)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti perkembangan konflik di Laut Cina 

Selatan dan peran ASEAN mengenai konflik ini, serta upaya perdamaian yang 

menghasillkan  The Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea di 

tahun 2002. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam 

mengklasifikasikan data-data yang ada, mengingat konflik di Laut Cina Selatan 

masih belum secara utuh terselesaikan. 

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka timbullah pertanyaan yang akan 

menjadi pokok kajian  pada penulisan  ini yaitu, Bagaimana peran ASEAN 

dalam  proses penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan (2002-

2012) terutama kepulauan Spratly dan Paracel? 



 

 

1. Strategi dan pendekatan apa yang digunakan ASEAN sebagai 

penengah dalam proses perdamaian di kawasan sengketa Kepulauan 

Spratly dan Paracel? 

2. Perjanjian-perjanjian apa yang telah dibuat atau disepakati bersama 

dalam proses mewujudkan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan 

dan  strategi apa yang digunakan ASEAN menghadapi dominasi RRC 

dalam bernegoisiasi? 

3. Bagaimana sikap ASEAN sebagai organisasi yang beranggotakan 

negara-negara yang  bersengketa dengan RRC pada kawasan Laut Cina 

Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk  memberikan gambaran (deskripsi) secara objektif dan empiris 

mengenai peran ASEAN terhadap konflik yang terjadi di Laut Cina 

Selatan. 

2. Mempelajari bagaimana bagaimana organisasi ASEAN  dapat 

berperan pada proses perdamaian di Laut Cina Selatan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana proses yang telah di lalui ASEAN- 

RRC dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut 

Cina Selatan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 



 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna, baik bagi penulis sendiri 

maupun pembaca, yang meliputi dua sisi kegunaan, yaitu: 

       - Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penelitian yang mengkaji 

peran ASEAN dalam proses perdamaian konflik laut Cina selatan, baik dari sisi 

kesinambungannya (continuity) maupun perubahan-perubahannya (changes). 

Sedangkan kegunaan bagi peneliti lain diharapkan kajian ini akan mampu 

memberikan sumbangan berharga baik dari sisi metodologi maupun data-data 

yang ada di lapangan mengenai tema tersebut, sehingga penelitian tentang judul 

tersebut bisa dikembangkan secara lebih baik dan mendalam di masa yang akan 

datang. 

 - Kegunaan Praktis 

 Secara praktis, khususnya bagi ASEAN dan pemerintah RRC melalui 

Kementrian Luar Negeri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan poltik luar negeri yang dapat 

membangun hubungan dan kerja sama yang kokoh di antara anggota ASEAN dan 

RRC. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok 

yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok 

permasalahan diatas. Atas dasar itulah sistematika penulisan yang akan 

dipergunakan secara runut di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

 

  

Bab I  Pendahuluan 

Dalam Bab I ini memuat secara berurutan pada bab ini berisi mengenai  

latar belakang dari pemilihan topik dan judul penelitian, rumusan masalah 

yang akan dikaji dan diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, 

baik yang sifatnya akademis maupun praktis, dan bagian terakhir berisi 

sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini. 

 

Bab II  Kerangka Berpikir 

Dalam Bab II penulis akan menguraikan konflik di Laut Cina Selatan yang 

bermula dari munculnya klaim – klaim dari RRC, Taiwan, Filipina, 

Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam terhadap kawasan di perairan 

ini khususnya di Kepulauan Spartly dan Paracel, perundingan – 

perundingan yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan di kawasan 

ini. Dengan pemaparan dari beberapa sumber buku dan jurnal diharapkan 

akan diketahui beberapa aspek yang belum diteliti dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang kemudian akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 

Pada bab ini juga berisi pemaparan mengenai konsep-konsep yang relevan 

dengan topik penelitian sehingga diharapkan bisa berguna bagi proses 

analisis dan pembuatan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah 

diajukan sebelumnya. 

 

 



 

 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab III akan menguraikan serta karakteristik negosiasi yang 

dikembangkan oleh ASEAN, sehingga dapat mengurangi kwalitas konflik 

konflik di Laut Cina Selatan. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang  

jenis data dan teknik pengumpulannya serta pemaparan tentang  

bagaimana analisis data yang akan dilakukan. 

 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

Dalam Bab IV akan diuraikan peran ASEAN sebagai organisasi regional 

dimana anggota terlibat dalam konflik itu sendiri di Laut Cina Selatan 

sehingga bisa mempengaruhi proses perdamaian dan negosiasi mengenai 

konflik Laut Cina Selatan. Menggunakan berbagai jenis data, baik primer 

maupun sekunder, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka 

konsep-konsep yang sebelumnya sudah dipaparkan pada Bab 2, sehingga 

pengolahan hasil penelitian tersebut bisa dilakukan secara sistematis. 

Bab V  Penutup 

Dalam Bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari tulisan ilmiah ini. 

dan juga berisi  saran-saran dari penulis terhadap berbagai pihak terkait 

dengan topik pembahasan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 




