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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Selat Malaka berada pada tiga batas negara yaitu Singapura, Malaysia, dan 

Indonesia. Dimana selat ini merupakan jalur penting dalam bidang pelayaran. 

Namun sering kali terjadi, permasalahan di selat ini yang berdampak pada negara 

pantai disekitarnya. Seperti diketahui bahwa, sejak 1967, terutama sejak pecahnya 

Perang Arab-Israel, kapal-kapal tangker raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal 

tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang. Dalam kaitan itu, 

Selat Malaka adalah jalur penting perdagangan perekonomian dunia, terutama 

Jepang.1 Mulai pada tahun 1971 banyak kapal dagang yang mengalami kesusahan 

untuk melewati Selat Malaka ini dikarenakan dangkal serta jalan yang berkelok-

kelok serta permasalahan intervensi dari beberapa negara seperti Rusia, Jepang, dan 

Amerika yang menginginkan kebebasan navigasi di Selat Malaka. 

 Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah negara yang memiliki 

wewenang dalam keamanan Selat Malaka. Di satu sisi, Singapura dengan luas 

pantai yang tidak begitu panjang menjadi satu pelabuhan yang sangat besar di 

dunia. Kebutuhan perekonomian Singapura sangat bergantung pada perkapalan 

yang melalui selat tersebut. Singapura melihat fungsi Selat Malaka terutama 

sebagai SLOT (Sea Lanes of Trade)2. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia dengan 

                                                           
1Djalal Hasjim, “Persoalan Selat Malaka-Singapura”, Kementrian Sekretaris Negara Republik 
Indonesia, diakses dari 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22,  pada tanggal 10 
April 2015 pukul 13:52 
2 SLOT adalah Jalur perdagangan Internasional, SLOC adalah Jalur Komunikasi Laut 

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22
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luas pantai yang sangat panjang dan kehidupan masyarakat pantai yang sebagian 

besar masih sebagai nelayan, lebih mementingkan fungsi pemeliharaan lingkungan 

laut untuk menjaga sumber-sumber perikanan selain sebagai SLOC (Sea Lanes of 

Communication).3 

 Menyikapi permasalahan tersebut maka dibuat sebuah MoU yang terbentuk 

pada tanggal 16 November 1971 antara Singapura, Malaysia dan Indonesia dengan 

tujuan untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Adapun fungsi dari MoU, untuk 

menyatukan pandangan ketiga negara ini untuk berhenti memperebutkan selat 

Malaka.  

Berikut ini adalah penjelasan isi MoU antara pihak Singapura, Malaysia dan 

Indonesia yang dibentuk pada tanggal 16 November 1971 : 

1. Pernyataan ini berarti bahwa, mulai saat itu, dalam soal keselamatan 

pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura tidak lagi dianggap sebagai dua 

selat, tetapi sebagai satu selat. Ini sangat penting artinya karena masalahnya 

kini telah menjadi masalah segitiga (tripartit) antara ketiga negara pantai ( 

Indonesia , Malaysia dan Singapura). 

2.  Sesuai dengan prinsip unity antara Selat Malaka dan Selat Singapura itu, 

ketiga negara pantai telah mengambil tanggung jawab untuk mengatur 

keselamatan pelayaran di selat-selat tersebut. Ini berarti bahwa, sejak saat 

itu, pengelolaan selat-selat tersebut dilakukan oleh atau melalui ketiga 

negara pantainya. Prinsip tripartit ini ditegaskan pula oleh ketentuan yang 

                                                           
3 ibid 
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menyatakan bahwa “Badan Kerja Sama” yang mengurus hal ini hanya 

terdiri dari ketiga negara pantainya. 

3.  Masalah Selat Malaka-Singapura dipecah menjadi masalah status hukum 

selat dan keselamatan pelayaran. Ini berarti bahwa sekalipun ketiga negara 

bersedia bekerja sama dalam soal-soal keselamatan pelayaran, namun, 

status atau kedudukan hukum dari selat-selat tersebut sebagai wilayah 

masing-masing negara tidak terpengaruh. 

4. Ketiga negara bersedia melaksanakan hydrographic survey secara bersama-

sama di selat tersebut atas dasar pengertian seperti tersebut. Jika 

pelaksanaan survey itu dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain 

(seperti Jepang), ia tidak akan menimbulkan implikasi bahwa ketiga negara 

pantai tersebut telah melepaskan posisi mereka mengenai persoalan Selat 

Malaka. 

5. Kesediaan Indonesia untuk menerima prinsip tripartit dalam pengaturan 

keselamatan pelayaran ini merupakan bentuk konsensi yang sangat besar 

dari pihak Indonesia (dan Malaysia) karena masalahnya terletak pada 

semangat “bilateral” atau “unilateral”. Kesediaan ini didorong oleh politik 

bertetangga baik yang dijalankan oleh Indonesia dan adanya keinginan 

untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang efektif dan wajar untuk 

melindungi kepentingan bersama dan pelayaran internasional.4 

                                                           
4 Djalal Hasjim, “Persoalan Selat Malaka-Singapura”, Kementrian Sekretaris Negara Republik 
Indonesia, diakses dari 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22,  pada tanggal 10 
April 2015 pukul 13:52 

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22
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Dengan adanya MoU tersebut ketiga negara mulai menyatukan pandangan 

mereka; terbukti dari perkembangan kerjasama dalam keselamatan pelayaran. MoU 

tersebut menjelaskan tentang keamanan navigasi unuk berbagai negara yang 

menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Ketiga negara 

menempatkan patroli laut dari setiap negara untuk mengamankan Selat Malaka. 

Kapal-kapal perang dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia secara rutin berpatroli 

di Selat Malaka dan memiliki radar yang mampu mendeteksi kapal-kapal yang 

melintasi Selat Malaka. 

Ancaman keamanan serta stabilitas kawasan agaknya menjadi isu yang 

penting bagi sebuah kawasan yang memiliki berbagai negara dalam kawasan 

tersebut. Hal ini terjadi pula pada kawasan Asia Pasifik, terdapat sebuah negara 

yang mulai mengancam keamanan serta stabilitas kawasannya. China muncul 

sebagai kekuatan baru yang mulai mengancam keamanan kawasan Asia Pasifik. 

Menjadi perhatian dari berbagai negara, karena China mengeluarkan biaya yang 

cukup signifikan perkembangannya untuk kebutuhan anggaran militer. Setiap tahun 

ke tahun angka anggaran militer China semakin meningkat. Data angka yang 

penulis dapat tunjukkan peningkatan sebesar 17.6% atau sebesar $ 3 miliar pada 

tahun 2002 dari tahun sebelumnya.5 Kemudian pada tahun 2015, China 

meningkatkan pembelanjaan anggaran militer sebesar 10,1% atau sebesar $ 145 

miliar.6 

                                                           
5 Global Security, “China Defense Budget”, Global Security, diakses dari 
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm, pada tanggal 18 Januari 2017 
pukul 19:19 
6 ibid 

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm
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Perilaku China untuk terus meningkatkan anggaran militernya 

menimbulkan sebuah ancaman bagi kawasan Asia Pasifik, hal ini terkait dengan 

pengklaiman China atas kawasan perairan Laut China Selatan yang tidak kunjung 

menemukan titik penyelesaian, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di 

dalamnya yaitu Spratly dan Paracel. Perilaku ini tentu menimbulkan potensi 

ancaman terhadap kepentingan dan kedaulatan Singapura sebagai negara yang 

bergerak di bidang jasa dan pedagangan di perairan Selat Malaka. Robbert Potter 

dalam jurnalnya yang berjudul The Importance Of The Straits Of Malacca,7 

menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi China terletak pada jalur perdagangan di 

Selat Malaka. Kapal-kapal yang mengangkut pasokan hasil alam, seperti minyak 

dan batu bara yang dibutuhkan China dalam meningkatkan perekonomiannya yang 

menuju ke China harus melewati Selat Malaka terlebih dahulu. China merasa 

khawatir mengenai keamanan kapal-kapal minyak yang menjadi pasokan China 

akan terganggu keamanannya. Ditambah lagi dengan kehadiran Amerika, China 

harus lebih fokus kepada selat ini melihat pentingnya jalur ini bagi China, maka 

dari itu China memfokuskan keamanan pada in anti-access or area-denial 

capability. Tujuannya agar kapal-kapal minyak tersebut dapat melintasi Selat 

Malaka dengan mulus. China menganggap bahwa siapa saja menghambat dan 

mengganggu perjalanan dari kapal-kapal minyak tersebut. Dengan terhambatnya 

perjalanan dari kapal-kapal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi 

China.  

                                                           
7 Potter Robert, “The Importance of the Straits of Malacca”, Diakses dari http://www.e-

ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/, pada tanggal 18 Januari 2017 
pukul 19:49 

http://www.e-ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/
http://www.e-ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/
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China  merasakan pentingnya Selat Malaka sebagai jantung perekonomian 

mereka begitu juga dengan Amerika yang berencana tidak ingin mengurangi 

kekuasaannya di kawasan Asia Pasifik dengan mengembangkan militer dan 

kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, meskipun perkembangan 

militer China telah difokuskan pada kemampuan pasukan mereka untuk terlibat 

dalam anti-akses atau kemampuan daerah-penolakan. Garis dasar anti-akses daerah 

strategi penolakan adalah bahwa sementara negara tidak bisa mengalahkan 

Amerika dalam konflik konvensional, dapat berinvestasi dalam alternatif yang lebih 

murah yang membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk menyebarkan 

keuntungan itu.8 Amerika telah mengembangkan metode berpikir tentang 

bagaimana untuk melawan strategi ini melalui pengembangan doktrin 'Air-Sea 

Pertempuran' nya. Artinya, pencocokan kemampuan khusus untuk kebutuhan 

tertentu dengan cara memaksimalkan hasil dan meminimalkan risiko.9  

Pada tahun 2011, pihak Kemenlu Singapura menyampaikan pernyataan 

dalam bentuk tertulis yaitu untuk mendesak China agar memberikan penjelasan 

terhadap klaim yang dilakukan di Laut China Selatan agar situasi ini tidak 

menimbulkan persepsi lain dari negara-negara di Asia Tenggara yang berujung 

pada ketegangan.10 Singapura yang bukan merupakan salah satu negara yang 

mengklaim atas wilayah Laut China Selatan dan tidak memihak pada siapapun atas 

pengklaiman tersebut bersikap mendesak China untuk memberikan penjelasan 

dikarenakan sebagai negara kecil yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan 

                                                           
8 ibid 
9 ibid 
10 Kompas.com, “Singapura Desak China Jelaskan Klaim”, Kompas.com, diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.K
laim, pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 17.16 

http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim
http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim
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dalam perairan, masalah di Laut China Selatan akan mempengaruhi kepetingan 

mereka.11 Kepentingan ini terkait dengan atas adanya jaminan kemerdekaan 

navigasi. 

Berdasarkan hal ini penting bagi Singapura untuk mempertahankan Selat 

Malaka, karena China memiliki potensi ancaman sebagai negara yang dipandang 

mempunyai anggaran militer yang cukup signifikan kemudian atas pengklaimannya 

di perairan Laut China Selatan bisa menimbulkan potensi ancaman juga terhadap 

sumber mata pencaharian dari Singapura yaitu Selat Malaka. Potensi ancaman ini 

terkait dengan ketertarikan China terhadap Selat Malaka, Singapura sebagai 

pemilik dari pelabuhan terbesar atau tempat persinggahan dari berbagai kapal yang 

melewati Selat Malaka dan pelabuhan ini merupakan jantung perekonomian dari 

Singapura perlu adanya untuk menjaga kepentingan mereka dari berbagai ancaman 

negara-negara. Karena kepentingan China terkait jantung perokonomian mereka 

terletak pada jalur perdagangan Selat Malaka12.  

Peneliti mengasumsikan China yang memiliki ketertarikan besar terhadap 

Asia Pasifik dikarenakan sumber daya yang melimpah terkait Laut China Selatan 

dan memiliki jalur perairan yang cukup penting bagi berbagai negara terkait Selat 

Malaka, akan terus mempesar kekuasaaan ketika seluruh negara Asia Pasifik tidak 

dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena hal ini ditakutkan akan menjadi 

rentetan dari kekuasaan China yang akan semakin berkembang nantinya.  

                                                           
11 ibid 
12 Rizki Nugraha, “Dilema China di Selat Malaka”, Deusche Welle (DW), diakses dari 

http://www.dw.com/id/dilema-cina-di-selat-malaka/g-19349794, pada tanggal 27 Januari 2017 
pukul 14:58 

http://www.dw.com/id/dilema-cina-di-selat-malaka/g-19349794
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Seperti pada pidato Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang 

menjabat pada saat itu : 

“the chinese goverment and people are determined to overcome its 

various challenges.” But without being explicit, Mr. Lee seemed to 

be echoing his father, and suggesting that in Asia, China was more 

feared than United States.13 

 

Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan bahwa dia percaya 

pemerintahan China dan rakyatnya, telah siap untuk menghadapi berbagai 

tantangan. Tetapi tanpa secara explicit, beliau berpendapat bahwa di Asia, China 

lebih ditakuti daripada United States.14 

Singapura yang memiliki Port of Singapore, merupakan pelabuhan terbesar 

ke-2 didunia.15 Pelabuhan ini mengelola 25,86 juta unit kontainer masing-masing 

sepanjang 20 kaki. Sebagai pelabuhan yang besar begitu banyak kapal yang datang 

ke pelabuhan ini rata-rata 130,575 kapal barang. Fasilitas yang tersedia di 

pelabuhan tersebut termasuk terminal kontener, alat derek, gudang penyimpanan, 

sistem informasi, sistem transportasi inter-modal, dan tentu saja dermaga tempat 

kapal bersandar pelabuhan ini dikelola atas tanggung jawab dan pengambangan The 

Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). Pelabuhan ini mampu 

menghubungkan 600 pelabuhan yang tersebar di 123 negara dari berbagai plosok 

dunia.16 Pelabuhan milik Singapura ini telah menjembatani berbagai negara dalam 

                                                           
13 Jane Perlez, “Singaporean Tells China U.S Is Not in Decline”, New York Times, diakses dari 
http://www.nytimes.com/2012/09/07/world/asia/singapores-prime-minister-warns-china-on-
view-of-us.html?%20R=0&_r=0 , pada tanggal 13 April 2015 pukul 10:47 
14 ibid 
15  Siska Amelie F Deil, “Port of Singapore, Pelabuhan Yang Jadi Pusat Dagang 123 Negara”, 
liputan6.com, diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-
pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara, pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 17:54 
16 ibid 

http://www.nytimes.com/2012/09/07/world/asia/singapores-prime-minister-warns-china-on-view-of-us.html?%20R=0&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/09/07/world/asia/singapores-prime-minister-warns-china-on-view-of-us.html?%20R=0&_r=0
http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara
http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara
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sektor jasa dan perdagangan di wilayah perairan. Singapura menjadikan pelabuhan 

ini sebagai sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal sektor 

jasa dan perdagangan. Port of Singapore ini terhubung dengan Selat Malaka yang 

merupakan jalur perairan tersibuk didunia.17 

Peneliti mengambil Singapura sebagai studi dibandingkan 2 negara lain 

yaitu Malaysia dan Indonesia yang turut memiliki hak terhadap Selat Malaka. 

Pertama peneliti melihat dari bagaimana ketiga negara tersebut melihat fungsi Selat 

Malaka, Singapura melihat fungsi dari Selat Malaka ini sebagai SLOT (Sea Lanes 

of Trade) yaitu fungsi Selat Malaka yang dipandang oleh Singapura sebagai jalur 

perdagangan internasional.18 Singapura memiliki pelabuhan yang cukup besar dan 

menjadi tempat persinggahan berbagai kapal yang membawa banyak macam 

sumber daya melewati Selat Malaka.19 Pelabuhan ini merupakan jantung dari 

perkembangan ekonomi dari berbagai negara dan juga pelabuhan ini menjadi 

sumber ekonomi bagi Singapura sendiri. Sedangkan, Indonesia dan Malaysia 

melihat fungsi Selat Malaka sebagai SLOC (Sea Lanes of Communication) yaitu 

jalur komunikasi laut dengan luas pantai yang sangat panjang dan kehidupan 

masyarakat pantai yang sebagian besar masih sebagai nelayan, lebih mementingkan 

fungsi pemeliharaan lingkungan laut untuk menjaga sumber-sumber perikanan.20  

                                                           
17 Djalal Hasjim, “Persoalan Selat Malaka-Singapura”, Kementrian Sekretaris Negara Republik 
Indonesia, diakses dari 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22,  pada tanggal 10 
April 2015 pukul 13:52 
18 ibid 
19 Siska Amelie F Deil, “Port of Singapore, Pelabuhan Yang Jadi Pusat Dagang 123 Negara”, 
liputan6.com, diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-
pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara, pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 17:54 
20 Djalal Hasjim, Loc.cit 

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22
http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara
http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara
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Kedua, dari sisi perkembangan anggaran militer. Dibandingkan dengan 

Malaysia dan Indonesia, Singapura memiliki anggaran militer yang lebih besar 

dengan jumlah US$9.66 Miliar dibandingkan dengan Malaysia $4,54 dan Indonesia 

$5,42 Miliar pada tahun 2011.21 Peneliti melihat dari sisi anggaran militer karena 

menurut peneliti semakin signifikan perkembangan anggaran militer dari sebuah 

negara bisa diartikan negara merasa terancam dan ingin melindungi kepentingan 

negara tersebut dari ancaman. 

Melihat pentingnya Selat Malaka dan China sebagai negara yang 

mengklaim atas wilayah Laut China Selatan muncul sebagai kekuatan baru yang 

perlu untuk diawasi karna dapat menganggu kepentingan Singapura. Kepentingan 

yang dimaksud adalah tentang kebebasan jalur navigasi. Hal ini menjadi penting 

karena terdapat beberapa negara yang memakai Selat Malaka sebagai jalur 

perdagangan dan perkembangan ekonominya. Beberapa negara yang memakai 

Selat Malaka sebagai jalur perdangan dan perkembangan ekonominya adalah 

Australia, China, Jepang, Jerman, India, dan Denmark.22 Potensi ancaman yang 

dilakukan China di Laut China Selatan menjadi penganggu kepentingan Singapura 

di Selat Malaka karena terdapat beberapa negara dari yang disebutkan sebelumnya 

yang memakai jalur Selat Malaka dan jalur Laut China Selatan sebagai jalur 

perdagangan dan perkembangan ekonominya. Singapura sebagai negara yang 

berfokus pada SLOT (Sea Lanes of Trade) yang menganggap fungsi Selat Malaka 

                                                           
21 VOA Indonesia, “Asia Tenggara Ramai-ramai Belanja Alat Pertahanan Maritim”, VOA Indonesia, 
diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/asia-tenggara-ramai-ramai-belanja-alat-
pertahanan-maritim/1522260.html, pada tanggal 15 April 2015 pukul 16:53 
22 Bagus Kurniawan, “Selat Malaka dan Selat Singapura, Jalur Sempit dengan Ribuan Kapal Setiap 
Tahun”, DetikNews, diakses dari https://news.detik.com/berita/3307281/selat-malaka-dan-selat-
singapura-jalur-sempit-dengan-ribuan-kapal-setiap-tahun, pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 
15:36 

http://www.voaindonesia.com/content/asia-tenggara-ramai-ramai-belanja-alat-pertahanan-maritim/1522260.html
http://www.voaindonesia.com/content/asia-tenggara-ramai-ramai-belanja-alat-pertahanan-maritim/1522260.html
https://news.detik.com/berita/3307281/selat-malaka-dan-selat-singapura-jalur-sempit-dengan-ribuan-kapal-setiap-tahun
https://news.detik.com/berita/3307281/selat-malaka-dan-selat-singapura-jalur-sempit-dengan-ribuan-kapal-setiap-tahun
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sebagai jalur perdagangan berpotensi mendapatkan ancaman karena jalur perairan 

yang menjadi pusat perkembangan ekonominya telah di ganggu oleh China.  

Sehingga jika klaim China Di Laut China Selatan tidak dapat diselesaikan dapat 

menciptakan sebuah potensi ancaman bagi Singapura  

1.2 Rumusan Masalah. 

Dari penjelasan yang ditulis pada bagian latar belakang, permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana potensi ancaman klaim 

China di Laut China Selatan terhadap terganggunya kepentingan Singapura di 

Selat Malaka?”. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan memperoleh 

penjelasan alasan potensi ancaman yang dirasakan Singapura terkait dengan 

kepentingannya di Selat Malaka terhadap klaim U yang China lakukan di Laut 

China Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  1.4.1 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah peneliti dapat menganalisi kasus 

dengan penggunaan teori yang menjelaskan fenomena agresifitas China di kawasan 

Asia Pasifik yang menyebabkan kekhawatiran bagi Singapura dalam kepentinganya 

di Selat Malaka sebagai jalur perairan yang merupakan jantung perekonomiannya. 

China dengan kekuatan agregatnya yang cukup besar memberikan kekhawatiran 

yang cukup besar tekait dengan kalim U yang dilakukannya. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Manfaat bagi akademisi adaalah dapat menganalisa sebuah kasus dengan 

menggunakan penerapan teori Sources of Threat yang dapat menjelaskan kasus 

bagaimana potensi ancaman klaim China di Laut China Selatan terhadap 

terganggunya kepentingan Singapura di Selat Malaka, mengingat Singapura 

memiliki posisi yang penting dalam jasa pelayaran dan perdagangan di Selat 

Malaka serta erat kaitannya dengan kebangkitan China di kawasan Asia Pasifik dan 

ketergantungan China terhadapa Selat Malaka. Peneliti menggunakan teori atau 

konsep sebagai penjelasan agar analisa yang digunakan akan semakin tajam.  

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama berjudul “Dinamika Kawasan Asia Tenggara Paska 

Penempatan Marinir Amerika Serikat di Darwin” merupakan skripsi yang disusun 

oleh Taufiq Yasin Rosyadi.23 Berangkat dari permasalahan isu keamanan di 

kawasan Asia Pasifik yang penting untuk diperhatikan. Titik masalah yang diangkat 

adalah berkaitan dengan perencanaan dan implementasi penempatan marinir 

Amerika Serikat di Barrack Robertson Darwin pada tahun 2011 hingga 2012. 

Penempatan marinir Amerika Serikat di Darwin menyebabkan peningkatan 

anggaran belanja militer di kawasan Asia Tenggara meningkat. Peningkatan ini 

dilakukan karena setiap negara di kawasan Asia Tenggara mengalami security 

dilemma. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami dilemma keamanan yang 

kemudian dilemma ini diaplikasaikan dengan peningkatan anggaran belanja 

23 Taufiq Yasin S, 2016, Dinamika Kawasan Asia Tenggara Paska Penempatan Marinir Ameria 
Serikat di Darwin, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiya 
Malang 
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militernya pada tahun 2012. Peningkatan anggaran militer yang dilakukan 

Indonesia membuat Malaysia dan Singapura mengalami dilemma kelanjutan dan 

kemudian dilemma ini direspon dengan cara yang sama yaitu dengan peningkatan 

anggaran belanja militer yang signifikan pada tahun 2013. Hal ini ternyata 

menularkan dilemma keamanan kepada Thailand yang direspon dengan 

peningkatan anggaran belanja militer pula pada tahun 2014. Hal ini pula menjadi 

retentan dilemma bagi Myanmar dan Kamboja yang direspon dengan peningkatan 

anggaran belanja militer pada tahun 2015.  

Penempatan marinir Amerika Serikat di Darwin ternyata menimbulkan efek 

yang dominan terhadap beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara hal 

ini direspon dengan rentetan peningkatan anggaran belaja militer yang cukup 

signifikan mulai pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yang angkanya lebih besar 

dibanfingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dan 2010.  

 Penelitian kedua ditulis oleh Robbert Potter dalam jurnalnya yang berjudul 

The Importance Of The Straits Of Malacca24, menjelaskan bahwa peningkatan 

ekonomi China terletak pada jalur perdagangan di Selat Malaka. Karena kapal-

kapal yang mengangkut pasokan hasil alam, seperti minyak dan batu bara yang 

dibutuhkan China dalam meningkatkan perekonomiannya yang menuju ke China 

harus melewati Selat Malaka terlebih dahulu. China merasa khawatir mengenai 

keamanan kapal-kapal minyak yang menjadi pasokan China akan terganggu 

keamanannya. Ditambah lagi dengan kehadiran Amerika, China harus lebih fokus 

                                                           
24 Potter Robert, “The Importance of the Straits of Malacca”. Diakses dari http://www.e-
ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/, pada tanggal 18 Januari 2017 
pukul 19:49 

http://www.e-ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/
http://www.e-ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/
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kepada selat ini melihat pentingnya jalur ini bagi China, maka dari itu China 

memfokuskan keamanan pada in anti-access or area-denial capability. Tujuannya 

agar kapal-kapal minyak tersebut dapat melintasi Selat Malaka dengan mulus. . 

Garis dasar anti-akses daerah strategi penolakan adalah bahwa sementara negara 

tidak bisa mengalahkan Amerika dalam konflik konvensional, dapat berinvestasi 

dalam alternatif yang lebih murah yang membatasi kemampuan Amerika Serikat 

untuk menyebarkan keuntungan itu. China menganggap bahwa siapa saja 

menghambat dan mengganggu perjalanan dari kapal-kapal minyak tersebut. 

Dengan terhambatnya perjalanan dari kapal-kapal tersebut akan berdampak pada 

peningkatan ekonomi China. 

 Penelitian ketiga berjudul “Sikap Deterens Amerika Serikat Terhadap Iran 

Melalui Peningkatan Pangkalan Armada Laut Militer di Teluk Persia Tahun 2012” 

merupakan skripsi yang disusun oleh Abdi Satria Perkasa. Berangkat dari terjadinya 

Revolusi Islam Iran 1979 yang berdampak pada putusnya peluang kerjasama 

bilateral AS-Iran dalam bidang keamanan dan ekonomi. Iran yang saat ini hadir 

sebagai negara mandiri yang tidak bergantung pada negara lain, mulai membangun 

kekuatan militernya menjadi kekuatan pertahanan yang kokoh di hadapan negara 

lain.  

Ketegangan antara AS-Iran dimulai ketika Iran mulai mempertimbangkan 

kembali kelanjutan program nuklir yang sempat terhenti pasca Revolusi Islam pada 

tahun 1979. Kelanjutan program nuklir ini untuk memperkaya uranium serta 

poliferasi nuklir untuk tujuan sipil. Namun Amerika Serikat bersikeras bahwa 

nuklir yang dikembangkan oleh Iran tidak hanya sebagai pembangkit tenaga listrik 

saja, tapi juga untuk kepentingan militer. Iran mengundang International Atomic 
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Energy (IAEA) demi melakukan inspeksi ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran untuk 

menjelaskan bahwa Iran membangun nuklir untuk tujuan sipil. IAEA melaporkan 

tidak ada indikasi bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir, namun Iran 

tetap dijatuhi sanksi dan embargo ekonomi. sanksi ini membuat Iran mengutarakan 

kebijakannya melalui Wakil Presiden Iran untuk menutup Selat Hormuz apabila 

Iran dilarang mengekspor minyak. Iran melihat keberadaan Teluk yang 

menghubungkan Teluk Oman di timur dengan Selat Hormuz yang sekitar 35% dari 

minyak dunia diperdagangkan melalui laut dan melewati selat menjadikannya 

lokasi yang strategis yang sangat penting bagi perdagangan internasional. 

Kebijakan Iran yang ingin menutup Selat Hormuz menuai respon dari AS, AS 

menilai penutupan Selat Hormuz tidak dapat diterima. Sehingga ancaman akan 

menyerang Iran melalui jalur militer baik darat, laut, maupun udarapun dikeluarkan 

AS. 

Pada tahun 2012, pihak AS melaporkan bahwa Amerika Serikat telah 

memiliki 15.000 pasukan di tiga pangkalan di Kuwait pada tahun 2012. Jumlah ini 

tiga kali rata-rata jumlah pasukan AS di Timur Tengah sebelum invansi AS ke Irak 

tahun 2003 di Teluk Persia. AS mengelar aset-aset militer yang sangat lengkap, 

mulai dari kekuatan pemukul, pengintai hingga pertahanan antirudal dan dukungan 

logistik yang terpusat pada dua gugus tempur kapal induk yang sedang berada di 

perairan sekitar Teluk. 

No. Nama Peneliti 

( Judul Penelitian ) 

Pendekatan  

( Metodologi )  

 Hasil Penelitian 

1 Taufiq Yasin Rosyadi 

( Dinamika Kawasan Asia Tenggara 

Paska Penempatan Marinir Amerika 

Serikat di Darwin) 

 Realisme, Security 

Dilemma, Arms Race, 

Source of Threat 

(Eksplanatif) 

Penempatan marinir 

Amerika Serikat di 

Darwin menyebabkan 

security dilemma bagi 

Indonesia. Indonesia 
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kemudian merespon 

security dilemma 

dengan melakukan 

peningkatan anggaran 

belanja militer yang 

signifikan. Peningkatan 

anggaran belanja militer 

Indonesia menyebabkan 

dilemma bagi Malaysia 

dan Singapura sehingga 

kedua negara tersebut 

melakukan peningkatan 

anggaran belanja militer 

pula. Thailand kemudia 

mengalami dilemma 

karena peningkatan 

yang dilakukan oleh 

Malaysia yang direspon 

dengan melakukan hal 

yang sama. Hal yang 

sama dirasakan pula 

oleh Myanmar dan 

Kamboja diakibatkan 

dari peningkatan 

anggaran yang di 

lakukan Thailand yang 

kemudian direspon 

dengan cara yang sama. 

Penempatan marinir 

Amerika Serikat 

merupakan pemicu dari 

peningkatan anggaran 

belanja di kawasan Asia 

Tenggara.  

2 Robbert Potter 

( The Importance Of The Straits Of 

Malacca ) 

 

Detterence 

(Desktiptif) 

Cina berupaya untuk 

mengamankan kapal-

kapalnya yang melintasi 

perairan Selat Malaka 

dengan menekan 

hegemoni dari negara 

yang berada di Selat 

Malaka. 

3 Abdi Satria S.Perkasa 

(Sikap Deterens Amerika Serikat 

Terhadap Iran Melalui Peningkatan 

Pangkalan Armada Laut Militer di 

Teluk Persia) 

Strategi Deterens, Source 

Of Threat 

(Eksplanatif) 

 

Usaha deterrence AS 

menjadi sebuah strategi 

yang bertujuan untuk 

mencegah 

bertransformasinya Iran 

dari isu nuklirnya 
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menjadi negara yang 

dianggap berpotensi 

untuk mengancam 

kepentingan 

nasionalnya di Timur 

Tengah khususnya jalur 

perdagangan Minyak di 

Teluk Persia. 

4.  Rachman Yazid/ 201210360311162 

(Potensi Ancaman Klaim China di 

Laut China Selatan Terhadap 

Terganggunya Kepentingan 

Singapura di Selat Malaka) 

Realisme, Source Of 

Threat 

(Eksplanatif) 

Potensi-potensi 

ancaman China terkait 

dengan klaim yang 

dilakukan China di Laut 

China Selatan 

menyebabkan 

terganggunya 

kepentingan Singapura 

di Selat Malaka yang 

dianalisis dengan teori 

source of threat atau 

sumber ancaman. 

Kepentingan ini terkait 

dengan jantung 

perekonomian 

Singapura yang terletak 

di Selat Malaka. Potensi 

ancaman yang dirasakan 

adalah kedekatan 

geografis antara Selat 

Malaka dan Laut China 

Selatan. Selanjutnya 

terdapat beberapa 

negara yang menjadikan 

Selat Malaka dan Laut 

China selatan sebagai 

jalur perairan untuk 

kemudahan 

perdagangan dan 

sumber energi mereka 

sehingga ketika terjadi 

klaim yang dilakukan 

China di Laut China 

dapat menganggu bagi 

pengguna perairan 

tersebut dan menganggu 

kepentingan Singapura 

juga.   

 



18 
 

1.6 Landasan Teori dan Konsep 

1.6.1 Realisme 

 Menurut Robert Jackson & Georg Sorensen, dalam tulisannya Introduction 

to International Relations bahwa ide dan asumsi dasar kamu realis adalah: (1) 

pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional 

pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya 

diselesaikan melalui perang; (3) menjujung tinggi nilai-nilai kemanan nasional dan 

kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam 

politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.25  

Asumsi dasar ini dapat memberikan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki 

pandangan yang tidak mempunyai harapan yang baik atas sifat manusia, dalam 

sebuah hubungan internasional diyakini terdapat sebuah unsur konfliktual yang 

konflik ini hanya akan dapat terselesaikan dengan perang, keamanan nasional 

sangat diperhatikan mengingat sistem internasional yang begitu anarki dan 

kelangsungan hidup sebuah negara menjadi pentingan karena power sebuah negara 

dapat terlihat dan keberlangungan kehidupan dari negara, dan memandang acuh tak 

acuh dengan sistem politik internasional karena memandang bahwa sistem politik 

internasional yang perkembangannya tidak pasti.  

Berlawanan dengan sistem politik domestik yang menjadi sebuah 

ketertarikan sendiri melihat dari perkembangannya yang sudah pasti dan dapat 

terlihat. Pemikiran kaum realis memandang bahwa munusia memiliki sifat dasar 

                                                           
25 Robert Jackson and Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2009, hlm.88. 
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sebuah kecemasan dan menjaga kemanan dirinya dalam sebuah persaingan. 

Persaingan terjadi dalam hal perebutan kekuasaan, ketika dapat menduduki sebuah 

kursi kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang lain maka dapat mengambil segala 

keuntungan dari bawahannya. Dari pemikiran ini maka menjaga keselamatan diri 

sendiri adalah hal pokok, mengingat tidak ingin apa yang sudah menjadi miliknya 

untuk dimiliki oleh pihak lain. Pada dasarnya sifat manusia sama, maka dari itu dari 

kesamaan antara satu sama lain dapat diambil keuntungan  untuk mendominasi 

pihak lain yang lebih lemah atau menjaga keselamatan dirinya dari sebuah dominasi 

dari pihak lain. Hal ini sudah menjadi hal yang universal dalam pendangan realis.26 

Dalam penelitian ini, perspektif realis digunakan agar dapat melihat skeptisisme 

Singapura terhadap China terkait tindakan China yang melakukan reklamasi, upaya 

penjagaan dan deployment kekuatan di wilayah yang berdekatan dengan Singapura 

yaitu Laut China Selatan yang masih menjadi wilayah perebutan dengan beberapa 

negara. 

1.6.2 Source of Threat 

Agar dapat mengetahui mengapa Singapura menganggap China sebagai 

sebuah ancaman dan mengetahui bagaimana kontribusi China di Laut China Selatan 

yang menggakibatkan dinamika kawasan Asia Tenggara dapat dilihat melalui 

sumber-sumber ancaman (Source of Threat) yang digagas oleh Stephen M. Walt. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar bahwa negara dapat menjadi suatu 

ancaman yang serius menurut Walt yaitu: (1) kekuatan agregat, kekuatan agregat 

dapat didasari dari kekuatan pupulasi, industri, kapabilitas militer, dan kekuatan 

                                                           
26 Robert Jackson and Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2009, hlm.88. 
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tekhnologi. Kekuatan-kekuatan yang disebutkan tadi menjadi indikator dalam 

kekuatan agregat. Hal ini dikarenakan semakin besar kekuatan suatu negara, maka 

semakin besar pula ancaman yang akan dihadapi oleh negara lainnya yang memiliki 

kekuatan yang lebih rendah. Kekuatan agregat yang besar akan mendukung 

kekuatan untuk melakukan serangan. (2) kedekatan geografis, kedekatan geografis 

menjadi salah satu faktor dari source of threat. Hal ini dikarenakan negara akan 

dianggap menjadi ancaman yang serius ketika memiliki kedekatan dalam letak 

geografisnya. Kedekatan geografis tersebut dapat memperbesar kemungkinan 

kemudahan negara yang mengancam untuk melakukan hal-hal yang mengancam 

kepada negara lainnya. (3) kekuatan ofensif, ketika sebuah negara yang memiliki 

kekuatan ofensif dan didukung dengan kekuatan agregat yang besar akan lebih 

mengancam. Hal ini dikarenakan negar tersebut dapat melakukan serangan yang 

masif. (4) niat ofensif, negara yang memiliki niat untuk menyerang baik secara jelas 

maupun tersirat dalam niatannya merupakan prioritas ancaman, terlebih jika negara 

tersebut secara historis mempunyai riwayat niat untuk menyerang secara 

berkelanjutan.27 

 Melalui Stephen M. Walt dengan penjelasannya dari sumber-sumber 

ancaman dapat digunakan untuk memahami potensi ancama yang dirasakan 

Singapura. Dapat diketahui bahwa pertama, secara geografis Selat Malaka yang 

dijadikan sumber ekonomi bagi Singapura terkait dengan pelabuhannya memiliki 

kedekatan dengan Laut China Selatan.28 Kedekatan secara geografis ini bisa 

                                                           
27 Stephen M. Walt, 1985, Alliance Formation and the Balance of World Power dalam 
International Security, Volume 9, no. 4, The MIT Press, hal. 9-12. 
28 Energy Information Administration, “United States Departement of Energy”, Energy 

Information Administration, diakses dari 
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membuat potensi ancaman terhadap serangan yang akan dilakukan. Hal ini bisa 

terjadi mengingat tidak perlu waktu lama untuk melakukan penyerangan dan lebih 

mudah untuk mencapai titik serangan bila saat terjadi konflik senjata. Melalui hal 

ini yang menimbulkan potensi ancaman yang dirasakan Singapura terhadap 

kepentingannya terkait dengan klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan.  

 Kedua, populasi China pada tahun 2000 sebesar 1.263 miliar,29  sedangkan 

pada tahun 2010 mencapai 1.338 miliar.30 Besar GDP pada tahun 2000 sebesar 

1.211 triliun USD31 dan pada tahun 2010 meningkat hingga 6.101 tiriliun USD. 

32.Kapabilitas militer China berada pada urutan ke 3 dunia,33 hal ini didukung 

dengan anggaran pembelanjaan militernya, pada tahun 2000 China menghabiskan 

anggaran sekitar U$ 90 Miliar dan pada tahun 2010 meningkat sebesar U$ 120 

Miliar.34 Data-data ini menunjukkan kekuatan agregat yang dimiliki oleh China. 

Dengan kekuatan agregat yang sedemikian rupa bisa menimbulkan potensi 

ancaman terhadap Singapura terkait dengan klaim yang dilakukan China di Laut 

                                                           
http://web.archive.org/web/19970616050453/http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html, 
pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 23:19   

29 The World Bank, “Population Data”,the World Bank, diakses dari 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN, pada tanggal 21 Februari 2017 
pukul 00:32 
30 ibid 
31 The World Bank, “GDP Data”,the World Bank, diakses dari 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN, pada tanggal 21 Februari 
2017 pukul 00:34 
32 ibid 
33 Global Fire Power, “Countrie Ranked by Military Strength”, Global Fire Power , diakses dari 
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 
23:40 
34 Hendrajit, “Cermati Tiga Kekuataan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina Jepang, dan India”, The 
Global Review, diakses dari http://www.theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.UMyiOZEgm4, pada tanggal 15 
April 2015 pukul 12:33 

http://web.archive.org/web/19970616050453/http:/www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.UMyiOZEgm4
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.UMyiOZEgm4
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China Selatan. Hal ini dapat menganggu kepentingan Singapura di Selat Malaka 

sebagai jalur perdagangan dan merupakan jantung perkonomian Singapura.  

 Ketiga, personil militer yang ditempatkan di Laut China Selatan diantara 

lain S-400 Surface-to-Air Missile System, YJ-18 Anti-Ship Cruise Missile, J-11 

Fighter Jet, dan Y-8 Patrol Aircraft.35 YJ-18 Anti-Ship Cruise Missile akan 

memungkinkan China untuk menyerang kapal komersial atau militer hingga 540 

km, J-11 Fighter Jet akan memungkinkan China untuk mencegat dan 

menghancurkan lalu lintas udara sipil atau militer di berbagai radius tempur 

operasional hingga 1.500 kilometer, dan Y-8 Patrol Aircraft akan memungkinkan 

China untuk melakukan pengawasan maritim dalam 2.500 km tempur operasional 

kisaran radius. Terkait dengan kapabilitas militer sebesar ini akan memunculkna 

potensi ancaman bagi Singapura terkait dengan sebagian besar pengguna dari 

pelabuhan mereka melewati Laut China Selatan dan hal ini akan menganggu 

kepentingan Selat Malaka terkait dengan kebebasan jalur navigasi. 

 Keempat, klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan menujukkan 

kekuatan besar yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik sekaligus bagaimana 

China kembali untuk melakukan penyeimbangan kekuatannya. Hal ini tentunya 

akan menimbulkan sifat ancaman bagi negara lain yang berada di kawasan Asia 

Pasifik. Singapura bukanlah sebagai negara yang negara yang bersinggungan 

langsung dengan klaim yang dilakukan China, tetapi hal ini akan menganggu 

kepentingan Singapura di Selat Malaka. Sebagian besar pengguna dari jalur 

perairan dan jalur perdagangan Selat Malaka melewati Laut China Selatan ini 

                                                           
35 Council on Foreign Policy, “China’s Maritime Disputes, Council on Foreign Policy”, diakses dari 
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-
marketing_use-china_sea_InfoGuide#overview, pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 01:03 

http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide
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terkait dengan kebebasan navigasi yang dijunjung tinggi oleh Singapura sebagai 

negara yang mengandalkan sebagian besar ekonominya terhadap jalur 

perdagangan. 

  Penjelasan diatas telah membantu menjelaskan mengapa Singapura 

mengalami potensi ancaman terhadap kepentingannya di Selat Malaka terkait 

dengan klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan melalui penjelasan 

sumber ancaman dari Stephen M. Walt. Sehingga bagi peneliti pentingnya menaruh 

fokus pada potensi ancaman yang dilakukan China terhadap negara kawasan Asia 

Pasifik khusunya Singapura terkait dengan permasalahan kepentingan Singapura 

sebagai negara yang memegang penting dengan kebebasan jalur navigasi. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yang diidentifikasikan sebagai alat 

penelitian yaitu unit analisa dan unit eksplanasi : 

1. Unit Analisa atau Variabel Dependen yaitu alasan potensi ancaman yang 

dialami oleh Singapura di Selat Malaka 

2. Unit Eksplanasi atau Variabel Independen yaitu agresifitas China di Laut 

China Selatan  

Level analisa pada tulisan ini hubungan antara variabel adalah Korelasionis. 

Korelasionis adalah jika kedua unit variabel memiliki tingkat yang sama antara unit 

analisis dan eksplanasi yaitu negara.  
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1.7.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Model analisis 

eksplanatif menjelaskan hubungan sebab akibat dari unit analisa dan unit eksplanasi  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Library 

Research atau studi kepustakaan. Bahan penelitias ini diperoleh dengan melakukan 

studi pustaka dari berbagai sumber, baik buku, koran, artikel, karya ilmiah atau situs 

internet. 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa data dilakukan dengan mencari beberapa sumber baik dari 

buku maupun internet yang kemudian dianalisa dan dieksplanasikan. 

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

 Batasan materi pada penelitian ini difokuskan pada potensi ancaman 

terhadap kepentingan Singapura di Selat Malaka terkait dengan klaim yang 

dilakukan China di Laut China Selatan melalui penjelasan sumber ancaman dari 

Stephen M. Walt. Hal ini menjadi penting karena permasalahan kepentingan 

Singapura sebagai negara yang memegang penting dengan kebebasan jalur 

navigasi. 
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b. Batasan Waktu 

 Batasan waktu penelitian dimulai sejak 2004-2015 karena pengambilan 

waktu ini berdasarkan dimulainya potensi ancaman terhadap kepentingan 

Singapura di Selat Malaka terkait dengan klaim  dan reklamasi yang dilakukan 

China di Laut China Selatan. 

1.8 Hipotesa 

 Klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan pada tahun 1947 

menyebabkan beberapa negara kawasan Asia Tenggara memberikan respon yang 

kurang baik terhadap klaim tersebut. Hal ini berkaitan dengan pulau dan perairan 

yang masuk dalam klaim tersebut sementara pulau dan perairan yang diklaim oleh 

China merupakan wilayah yang masuk dalam teritorial negara-negara kawasan Asia 

Pasifik. Potensi ancaman mulai dirasakan oleh beberapa negara di kawasan Asia 

Pasifik salah satunya adalah Singapura. Potensi ancaman ini berkaitan dengan 

sumber ekonomi Singapura yaitu Selat Malaka yang merupakan jalur perairan 

tersibuk dengan banyak negara yang menggunakannya sebagai jalur perdagangan 

dan sumber energi. Potensi ancaman ini berkaitan dengan kedekatan geografis 

antara Selat Malaka dan Laut China Selatan yang cukup berdekatan. Selanjutnya 

banyak negara yang menggunakan kedua perairan ini baik Selat Malaka dan Laut 

China Selatan sebagai jalur perdagangan dan sumber energi mereka. Kemudian 

terdapat pula angkatan militer China yang diletakkan di Laut China Selatan 

sehingga hal ini menjadi potensi ancaman yang dapat menganggu keamanan dari 

jalur tersebut. Hal ini didukung dengan kapabilitas militer China yang terletak pada 

urutan ke-3 di dunia yng menjadikan sebagai sumber kekuatan yang perlu 
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diperhitungkan. Sehingga potensi ancaman atas klaim yang dilakukan China 

terhadap kepentingan Singapura di Selat Malaka menjadi faktor baru yang 

berpengaruh. 
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