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BAB II 

KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN   

 Bab ini akan memaparkan mengenai klaim U China di Laut China Selatan 

yang berkaitan dengan alasan melakukan klaim, dan hal-hal yang dilakukan oleh 

China di Laut China Selatan. Pada tahun 1947 China mengeluarkan peta yang 

menunjukkan kesungguhan mereka dalam melakukan klaim atas Laut China China 

Selatan.1 Peta ini menunjukkan kejelasan tentang klaim teritorial China pada Laut 

China Selatan. Kejelasan ini berupa klaim teritorial melalui pembentukan garis 

“eleven-dash line” pada teritorial Laut China Selatan yang menurut China 

merupakan milik mereka.2  Eleven-dash line  dikeluarkan pada masa partai 

kuomintang, partai ini sendiri adalah partai yang berkuasa di China pada masa 

pemerintahannya.3 Wilayah-wilayah yang masuk dalam batas “eleven-dash line” 

yang dibentuk oleh partai kuomintang diantara lain adalah Kepulauan Pratas, 

Macclesfield Bank, Pulau Paracel dan Pulau Spratly.4  

Pada tahun 1953 partai komunis mulai menguasai pemerintahan China, 

dalam perkembangan klaim China terhadap Laut China Selatan partai komunis 

masih terus melanjutkannya tetapi terdapat pengurangan wilayah. “nine-dash line” 

merupakan garis teritorial terhadap Laut China Selatan dikeluarkan oleh partai 

                                                           
1 Ervan Hardoko, “Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara”, 

Kompas Internasional, diakses dari 

http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurk

an.sumber.sengketa.6.negara?page=all, pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 15:07 
2 ibid 
3 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 02:18 
4 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 02:18 
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komunis dengan mengurangi daerah Teluk Tonkin.5 Hingga saat ini China memakai 

“nine-dash line” sebagai dasar historis untuk klaim Laut China Selatan. Sehingga 

klaim yang dilakukan China atas Laut China Selatan berdasarkan dari segi historis 

mereka.  

Terdapat beberapa negara yang berkonflik terkait dengan klaim yang 

dilakukan China di Laut China Selatan. Hal ini bisa terjadi karena klaim yang 

dilakukan China telah tumpang tindih dengan beberapa wilayah negara yang tidak 

sepakat dengan klaim tersebut. Beberapa negara yang turut berkonflik adalah 

beberapa negara Asia Tenggara yaitu Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan 

Malaysia6. Keempat negara tersebut memiliki wilayah disekitar perairan Laut 

China Selatan yang kehadiran dari wilayah tersebut berada tepat pada wilayah 

klaim China di Laut China Selatan.  

2.1.1 Klaim Yang Dilakukan China di Laut China Selatan 

China menggunakan dasar historis atas klaim terhadap Laut China Selatan, 

berdasarkan dari sejarah sebelum Pemerintahan Partai Komunis berkuasa di China. 

Klaim China secara sejarah pertama kali di turunkan oleh Pemerintah Nasionalis 

Republik China pada tahun 1947, klaim ini dibentuk dalam peta meliputi 11 strip 

yang menjelaskan tingkat klaim yang dilakukan China di wilayah tersebut atau Laut 

China Selatan.7 Tahun 1949,8 terjadi Perang Saudara China. Perang ini terjadi 

                                                           
5 ibid 
6 Amos Simanungkalit, “Konflik Laut China Selatan dibahas di KTT ASEAN”, Tempo, diakses 

dari https://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/12/118621393/konflik-laut-cina-selatan-dibahas-di-

ktt-asean, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 00:13 
7 Center for Strategic and International Studies, “11-Dash Line Map”, Document Loud, diakses 

dari https://www.documentcloud.org/documents/1347513-prc-img-eleven-dotted-line-

1947.html#annotation/a185712, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 22:36 
8 ibid 

https://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/12/118621393/konflik-laut-cina-selatan-dibahas-di-ktt-asean
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/12/118621393/konflik-laut-cina-selatan-dibahas-di-ktt-asean
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antara kaum komunis dan kaum nasionalis, pada saat perang ini kau nasionalis 

melarikan diri ke Taiwan dan perang telah dimenangkan oleh kaum komunis. 

Kemenangan dipakai kaum komunis untuk membentuk Republik Rakyat China dan 

dalam perkembangan mengenai klaim China di Laut China Selatan, kaum komunis 

masih memakai dasar klaim yang dikeluarkan ditahun 1947.  

Tahun 1953,9 dalam perkembangannya RRC menghapus dua strip di sekitar 

Teluk Tonkin dalam 11 strip wilayah klaim di tahun 1947. Hal ini dilakukan untuk 

memungkinkan RRC untuk mencapai kesepakatan dengan Vietnam, sehingga 

meninggalkan 9 strip di peta klaim mereka di Laut China Selatan. 9 strip ini 

kemudian dikenal dengan “nine-dash line” dan telah membentuk dasar dari klaim 

China di kawasan itu.10 

Beberapa wilayah di Laut China Selatan yang masuk dalam klaim China 

adalah kepulauan Spratly atau yang disebut China Nansha, kepulauan paracel atau 

yang disebut China Xisha, kepulauan Pratas yang biasa China sebut dengan 

Dongsha dan kepulauan Macclesfield Bank Zhongsha.11 Kepulauan-kepulauan 

diatas berdasarkan pada klaim “nine-dash line” yang dilancarkan China di Laut 

China Selatan atas dasar sejarah yang mereka miliki. Sejarah yang menjadi dasar 

dari China atas klaim mereka di Laut China dengan kemunculan peta yang 

berbentuk U dari peristiwa sejarah pada perang pada masa lampau.  

                                                           
9 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 02:18 
10 Center for Strategic and International Studies, “11-Dash Line Map”, Document Loud, diakses 

dari https://www.documentcloud.org/documents/1347513-prc-img-eleven-dotted-line-

1947.html#annotation/a185712, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 22:36 
11 Peter Cobus, “Laut China Selatan”, VOA news, diakses dari http://projects.voanews.com/south-

china-sea/indonesian/china/, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 14:43 
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Peristiwa sejarah tentang klaim China di Laut China Selatan dijelaskan 

singkat oleh Menteri Luar Negri China Wang Yi pada saat kunjungan China ke 

Australia12. Wang Yi mengatakan Deklarasi Kairo 1943 dan Postdam 1945 

menyebut dengan jelas bahwa Jepang harus mengembalikan seluruh wilayah China 

yang didudukinya, wilayah yang dimaksud termasuk kepulauan Nasha atau yang 

lebih dikenal dengan kepulauan Spratly. Kemudian beliau menambahkan 

pemerintah China pada 1946 dengan bantuna AS mengambil alih kembali 

kepulauan Nansha dan gugus karang disekitarnya dari Jepang serta melanjutkan 

kedaulatan negeri itu sesuai dengan hukum namun, sejumlah negara disekitar China 

menggunakan cara tidak sah untuk menduduki karang dana kepulauan Nansha, jal 

itu yang kemudian menjadi sengketa Laut China Selatan.     

Klaim yang dilancarkan oleh China di Laut China Selatan tentunya 

memunculkan sebuah konflik yang cukup besar. Konflik ini terkait dengan 

beberapa wilayah yang masuk sebagai wilayah klaim China merupakan wilayah 

negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan telah masuk batas teritorial 

kepemilikan mereka. Adapun beberapa negara yang turut berkonflik adalah 

beberapa negara Asia Tenggara yaitu Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan 

Malaysia13. Setelah klaim China berlanjut pada ketegangan antara negara ASEAN 

dengan China terkait dengan klaim China yang tumpang tindih dengan beberapa 

wilayah negara anggota ASEAN.  

                                                           
12 Darwin Fatir, “China: AS Perlu Asah Pengetahuannya Tentang Sejarah Laut China Selatan”, 

AntaraBabel, diakses dari http://www.antarababel.com/berita/52137/china-as-perlu-asah-

pengetahuannya-tentang-sejarah-laut-china-selatan, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 15:03 
13 Amos Simanungkalit, Konflik Laut China Selatan dibahas di KTT ASEAN, Tempo, diakses dari 

https://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/12/118621393/konflik-laut-cina-selatan-dibahas-di-ktt-

asean, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 00:13 
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Klaim ini terus berlangsung dan ketegangan terus berlanjut. Pada tahun 

199414, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi 

Hukum Laut PBB 1982 yang kemudia diratifikasi oleh 60 Negara. Perjanjian ini 

mendefinisikan wilayah perairan, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif. 

Argumen dasar dari Filipina bahwa mereka memiliki klaim kedaulatan yang sama, 

Filipina mengangkat dengan masalah kedekatan geografis ke kepulauan Spratly 

sebagai dasar klaim terhadap sebagian besar wilayah tersebut.15 Kemudian pada 

1995, China semakin Frontal dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief 

Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan.16  

Kemudian, pada tahun 199717 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal China 

mendekati Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal 

sebagai pulau Huangyan di China. Hal tersebut memicu protes keras dari China 

terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 

kilometer dari Filipina. Dalam tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan 

China berkali-berkali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu. November 

2002,18 China dan sepuluh negara ASEAN mencapai kesepakatan di Phnom Penh 

mengenai Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 

kesepakatan mengenai sebuah kode etik yang bertujuan untuk meredakan 

                                                           
14 Yon Dema, Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan, Tempo.co, diaskes dari 

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-

selatan, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 15:33 
15 Poltak Partogi Nainggolan,2013, Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap 

Kawasan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Jakarta, hal 8. 
16 Yon Dema, “Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan”, Tempo.co, diaskes dari 

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-

selatan, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 15:33 
17 ibid 
18 Council on Foreign Policy, “China’s Maritime Disputes”, Council on Foreign Policy, diakses 
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marketing_use-china_sea_InfoGuide#overview, pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 02:18 
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ketegangan dan menciptakan pedoman untuk penyelesain konflik. Kesepakatan ini 

muncul setelah enam tahun perundingan. Pada 200919, China menyampaikan peta 

sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Hal ini dilakukan untuk mematenkan 

Laut China Selatan sebagai teritorialnya, kemudian pengajuan ini ditentang oleh 

Vietnam dan Malaysia yang diikuti dengan protes dari Filipina dan Indonesia. 

Filipina membawa kasus sengketa dengan China ke Pengadilan Tetap Arbitrase di 

Den Haag, Belanda di tahun 201320. Pengajuan ini kemudian ditanggapi oleh China 

di tahun 201421 dengan mengeluakan pernyataan bahwa pengadilan tidak memiliki 

yurudiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi 

batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. 

Laut China Selatan dengan begitu banyak negara yang masuk dengan 

berbagai klaim wilayah dari masing-masing negara yang manjadikan wilayah ini 

begitu diperebutkan oleh beberapa negara tersebut. Tentunya menjadi sebuah 

pertanyaan sesungguhnya apa yang menjadi wilayah ini begitu penting dan banyak 

negara yang menjadikan wilayah ini sebagai fokus yang penting untuk 

dipertahankan. Wilayah ini menjadi perebutan yang diawali dengan klaim China 

dengan dasar sebuah histori dan mengeluarkan sebuah peta yang manjadikan klaim 

ini sebagai wilayah mereka. Klaim ini ternyata menjadi sebuah perebutan wilayah 

karena klaim yang dilancarkan China terdapat tumpang tindih dengan beberapa 

wilayah negara yang berada di dekat Laut China Selatan. Sesungguhnya apa yang 

menjadi menarik beberapa negara untuk memiliki wilayah ini.  

                                                           
19 Yon Dema, “Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan”, Tempo.co, diaskes dari 

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-

selatan, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 15:33 
20 ibid 
21 ibid 
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Laut China Selatan memiliki wilayah yang luas. Wilayah Laut China 

Selatan terletak membentang dari Singapura yang diawali dari Selat Malaka sampai 

ke Selat Taiwan.22 Laut China Selatan ternyata memiliki Sumber daya alam yang 

melimpah sesuai dengan penilitian-penilitan beberapa negara yang mencoba 

mencari berapa banyak sumber daya yang terdapat di Laut China Selatan. Terdapat 

beberapa penilitian dari negara-negara yang berbeda tentang kandungan sumber 

daya alam yang terdapat di Laut China Selatan, diantaranya menurut Kementrian 

Sumber Daya dan Pertambangan China, diperkirakan kandungan minyak mentah 

yang berada di Laut China Selatan mencapai 17, 7 miliar ton.23 Sedangkan menurut 

Energy Information Administration (EIA) milik Amerika Serikat  memperkirakan 

terdapat 11 miliar barel cadangan minyak yang terdapat di Laut China Selatan dan 

190 triliun kubik cadangan gas alam yang terdapat di Laut China Selatan.24 Sumber 

daya alam yang sebanyak ini tentu saja membuat beberapa negara merasa tertarik 

untuk memiliki wilayah ini untuk menjadi miliknya, hal ini menjadi menarik karena 

banak negara yang membutuhkan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dan 

perkembangan negara mereka sendiri.  

Selain sumber daya alam, Laut China Selatan juga menjadi sumber perairan 

yang penting karena wilayah perairan Laut China Selatan merupakan salah satu 

perairan paling sibuk di dunia, tentunya hal ini membawa keuntungan bagi negara-

                                                           
22 Fajar Nughraha, “Cikal Bakal Konflik Laut China Selatan”, OkeZone News, diakses dari 

http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan, pada 

tanggal 15 Maret 2017 pukul 23:53 
23 ibid 
24 Energy Information Administration, “South China Sea”, eia.gov, diakses dari 

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS, pada tanggal 16 

Maret 2017 pukul 00:08 
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negara yang wilayah lautnya dilewati.25 Pertumbuhan ekonomi Asia yang kuat 

tentunya didukung dengan permintaan energi wilayah tersebut dan permintaan ini 

akan menggunakan wilayah Laut China Selatan sebagai jalur perairan untuk 

wilayah perdagangan. EIA (Energy Information Administration) memperkirakan 

total konsumsi bahan bakar cair atau minya mentah di negara-negara Asia akan 

meningkat dengan persentase 2.6% pertahunnya, tumbuh dari 20% dari konsumsi 

dunia pada tahun 2008 menjadi lebih dari 30% dari konsumsi dunia pada 203526. 

Begitu juga dengan konsumsi gas alam Asia tumbuh 3,9% per tahun, 

tumbuh dari 10 % dari konsumsi gas dunia pada 2008 menjadi 19% pada 2035.27 

Permintaan sumber energi yang sebanyak ini tentunya menjadi sebuah keuntungan 

lebih bagi negara yang memiliki Laut China Selatan sebagai wilayah perairannya 

karena wilayah perairan ini pasti digunakan sebagai wilayah perairan untuk 

mengirimkan sumber daya alam untuk negara-negara Asia.  

Terkait dengan hal ini terdapat beberapa kepentingan yang ditaruh China 

dalam klaim yang negara ini lancarkan di Laut China Selatan. Pengembangan 

sumber daya alam telah ditargetkan oleh China dalam mendukung pengembangan 

ekonomi dalam negeri. China pada khususnya mempromosikan penggunaan gas 

alam sebagai sumber energi yang lebih sering dipakai dan menetapkan terget yang 

ambisius untuk meningkatkan pangsa gas alam dalam campuran energi dari 3% 

                                                           
25 Fajar Nughraha, “Cikal Bakal Konflik Laut China Selatan”, OkeZone News, diakses dari 

http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan, pada 

tanggal 15 Maret 2017 pukul 23:53 
26 Energy Information Administration, “South China Sea”, eia.gov, diakses dari 
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Maret 2017 pukul 00:08 
27 ibid 
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menjadi 10% pada tahun 2020.28 pada Juni 2012 China National Offshore Oil 

Corporation (CNOOC) yaitu satu-satunya perusahaan China dengan tekhnologi 

pengeboran lepas pantai membuka tender cadangan energi dekat kelautan Paracel 

ke dunia internasional.29 China dalam perkembangannya mulai melakukan 

pengeboran lepas pantai di pulau Paracel pengeboran ini dilakukan oleh CNOOC 

pada Mei 2014 tetapi, hal ini mengundang protes keras dari Vietnam yang 

kemudian dipindahkan pada bulan Juli.30 

2.1.2 Deployment Kekuatan China di Laut China Selatan 

Terkait dengan klaim yang dilancarkan China di Laut China Selatan, China 

terus melakukan berbagai kegiatan di Laut China Selatan guna menjaga stabilitas 

klaim yang diakui sebagai sebagian wilayah milik mereka. Kegiatan yang dilakukan 

China di Laut China Selatan antara lain dengan menggelar latihan militer di wilayah 

tersebut.  Beberapa latihan militer yang China lakukan di Laut China Selatan 

berkerjasama dengan militer negara lain dengan maksud latihan gabungan militer 

antara kedua negara, diantaranya latihan gabungan militer dengan Australia pada 

Oktober 2015.31 Latihan ini dilakukan ditengah meningkatnya ketegangan di 

perairan sengketa itu setelah Kapal perang AS memasuki wilayah yang diklaim 

China.32 China juga menggelar latihan militer tanpa gabungan militer dengan 

                                                           
28 ibid 
29 Peter Cobus, “Laut China Selatan”, VOA news, diakses dari http://projects.voanews.com/south-

china-sea/indonesian/china/, pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 14:43 
30 ibid 
31 Denny Armandhanu, “Australia Latihan Gabungan dengan China di Laut Sengketa”, CNN 

Indonesia, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151029112559-113-

88122/australia-latihan-gabungan-dengan-china-di-laut-sengketa/, pada tanggal 16 Maret 2017 

pukul 20:26 
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negara lain di Laut China Selatan pada Juli 2016.33 Latihan ini sendiri dilakukakan 

selama 7 Hari dan China melarang kapal-kapal memasuki wilayah itu pada saat 

latihan berlangsung.34  

China merupakan negara yang cukup besar dan memiliki power yang cukup 

besar pula. Terkait dengan klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan China 

mengerahkan beberapa kekuatan militernya untuk melakukan pengamanan militer 

di wilayah sengketa tersebut. Kekuatan militer China cukup diperhitungkan dimata 

dunia. Dalam peringkat kekuatan militer dunia, China berada pada urutan ke 3 

dunia.35 Urutan kekuatan militer China jelas jauh daripada negara-negara yang 

berkonflik dengan China di Laut China Selatan.  

Kekuatan militer China di Laut China Selatan menurut Departement of 

Defense United States of America dalam China Military Power Report36 

menjelaskan begitu besar kekuatan yang dimiliki oleh China dalam bidang militer. 

China dalam kekuatan militer memiliki People’s Liberation Army (PLA) adalah 

tentara pembebasan rakyat sebagai hal yang penting untuk mencapai status 

kekuasaan yang besar dan seperti yang di sebutkan oleh Presiden China Xi Jinping 

“China Dream”.37  

                                                           
33 BBC Indonesia, “Cina Menggelar Latihan Militer di Laut China Selatan”, BBC Indonesia, 

diakses dari 
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35 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 
36 Secretary of Defense, “China Military Power Report”, Defense.Gov, diakses dari 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf, 

pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 15:31 
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Dalam perkembangannya anggaran militer China semakin meningkat baik 

itu dalam PLA ataupun bidang militer lain yang China bangun, terbukti dari tahun 

2005-2014 naik hingga 9,5%.38 PLA semakin berkembang sesuai dengan 

kebutuhan China utnuk melaksanakan “China Dream”. PLA terbagi menjadi 

Second Artillery Force, PLA Navy, PLA Air Force, PLA Navy Aviation, PLA Army, 

dan Space and Counterspace Capabilities. Terkait dengan penjagaan stabilitas dan 

keamanan di Laut China Timur dan Laut China Selatan terdapat lembaga penegak 

hukum maritim China yaitu China Coast Guard (CCG). Dalam perkembangannya 

pada tahun 2013, China memperkuat lembaga penegak hukum maritim ke China 

Coast Guard (CCG). CCG sendiri bertanggung jawab untuk berbagai misi, 

termasuk menegakkan klaim kedaulatan China, anti-penyelundupan, melindungi 

sumber daya perikanan, dan penegakan hukum. China meningkatkan kekuatan dari 

CCG dengan penambahan kapal besar patroli, helikopter dan UAV.39 Tercatat pada 

program pertama CCG dalam mengembangkan militernya ditahun 2004-2008 

melibatkan 20 kapal patroli40 untuk berpatroli di Laut China Timur dan Laut China 

Selatan yang kemudian berkembang pada program kedua ditahun 2011-2015 

kurang lebih 30 kapal baru untuk CCG berpatroli. Selain itu, CCG kemungkinan 

akan membangun lebih dari 100 kapal patroli baru dan unit yang lebih kecil, baik 

untuk meningkatkan kemampuan dan mengganti unit lama. Beberapa kapal ini akan 

memiliki kemampuan untuk menampung helikopter  dalam hitungan presentase 

peningkatan ini militer ini diperkirakan  sebesar 25%. Pembesaran dan modernisasi 

                                                           
38 Disarikan dalam ibid, (keterangan halaman i, 8, dan 44) 
39 Secretary of Defense, “China Military Power Report”, Defense.Gov, diakses dari 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf, 

pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 15:31 
40 Disarikan dalam ibid, hal. 44 
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kekuatan CCG China akan memperbaiki kemampuan China untuk merepakan 

klaim maritim dan kedaulatannya. 

Gambar 2.1 Perbandingan Penegakan Hukum Maritim Wilayah Asia-Pasifik 

(Menurut DOD (Departement Of Defense))41 

 

Pekerjaan CCG dan PLA Navy merupakan salah satu alat yang digunakan 

China dalam melakukan “pemaksaan dengan intensitas rendah” untuk memajukan 
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posisinya sehubungan dengan sengketa teritorial dan maritimnya.42 Kapal-kapal 

CCG tetap berada di garis depan untuk menanggapi tantangan yang dirasakan 

terhadap klaim teritorial dan maritim China karena China berusaha menghindari 

sebuah konfrontasi militer dan keberadaan kapal CCG di garis depan semua 

wilayah sengketa dalam upaya untuk menujukkan kemampuannya untuk beroperasi 

kapan dan dimana ia menginginkannya. Selama masa ketegangan di Laut China 

Selatan , China menggunakan kuantitas dan kemampuan canggih dari aset CCG 

untuk menghalangi negara-negara penuntut China Selatan dengan tujuan agar 

negara-negara tersebut dapat menerima klaim kedaulatan China.43 China lebih 

memilih untuk menggunakan lembaga yang dikuasai pemerintah sipil maritim 

sebagai penegak hukum dan menggunakan PLA Navy dalam kapasitas overwatch 

dalam kasus eskalasi. Meskipun PLA Navy tetap berada dikejauhan, pasukan yang 

dikerahkan siap untuk merespon lingkungan keamanan yang memburuk. 

Program modernisasi PLA Navy (People’s Liberation Army) telah 

menghasilkan kekuatan yang lebih maju secara tekhnologi dan fleksible. PLA Navy 

sekarang telah memiliki jumlah kapal terbesar di Asia, dengan lebih dari 300 kapal 

permukaan, kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli.44 Kapal-kapal ini 

dilengkapi dengan senjata anti-kapal, anti-udara, anti-kapal selam canggih dan 

sensor. PLA Navy menempatkan prioritas tinggi pada modernisasi kekuatan kapal 

selamnya dan saat ini memiliki 5 kapal selam serangan nuklir atau nuclear attack 

submarines (SSN), 4 kapal selam rudal balistik nuklir atau nuclear ballistic missile 

                                                           
42 Secretary of Defense, “China Military Power Report”, Defense.Gov, diakses dari 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf, 

pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 15:31 hal. 3 
43 Disarikan dalam ibid, (keterangan halaman 44 dan 3) 
44 Disarikan dalam ibid, (keterangan halaman 8 dan 9) 
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submarines (SSBN), dan 53 kapal selam serangan diesel atau diesel attack 

submarines (SS/SSP). Kekuatan ini kemungkinan akan tumbuh diantara 69 dan 78 

kapal selam di tahun 2020. Selain 12 SS KILO yang diperoleh dari Rusia pada 

1990-an dan 2000-an, China telah membangun kapal selam 13 SS SONG (Tipe 

039) dan 13 YUAN serangan udara bertenaga mandiri atau air independent-

powered (AIP) (SSP-Tipe 039A). China terus memperbaiki kekuatan SSN-nya 

terdapat penambahan 4 SSN SHANG (Tipe 093) yang akan bergabung dengan 2 

SSN yang telah berlayar. SSN SHANG juga akan menggantikan jaman SSN HAN 

(Tipe 091) yang sudah tua. Perkembangannya, China dapat membangun kapal 

selam rudal balistik nuklir SSBN (Tipe 095) baru yang tidak hanya akan 

memperbaiki kemampuan perang anti-permukaan PLA Navy, tapi mungkin juga 

menyediakan serangan pada permukaan.45 China juga memproduksi SSBN JIN 

(Tipe 094) dengan CSS-NX-14 (JL-2) peluru kendali rudal balistik atau submarine-

launched ballistic missile (SLBM) yang mempunyai perkiraan jarak tembak sekitar 

7.400 km. China kemungkinan akan melakukan patroli pencegahan darurat SSBN 

pertamanya sekitar tahun 2015.  

Empat SSBN kelas JIN saat ini beroperasi sebelum China mulai 

mengembangkan dan menurunkan SSBN generasi berikutnya. Sejak tahun 2008, 

PLA Navy terus melanjutkan program konstruksi angaktan perang permukaan yang 

kuat dari berbagai kelas kapal, termasuk kepal perusak rudal atau guided missile 

destroyers (DDG) dan frigat rudal yang dipandu atau guided missile frigates (FFG). 

Selama 2014, dua kapal DDG LUTANG-II (Tipe 052C) masuk dalam pelayaran 

menambah total dari kapal yang berlayar menjadi 6 kapal. Selain itu, DDG 

                                                           
45 Disarikan dalam ibid, hal.9 



42 
 

LUYANG-III pertama (Tipe 052D) masuk dalam pelayaran  ditahun 2014. Kapal 

ini memiliki sistem peluncuran cepat multiguna yang mampu meluncurkan rudal 

jelajah anti-kapal atau anti-ship cruise missile (ASCM), rudal jelajah serangan darat 

atau land-attack cruise missile (LACM), rudal udara ke permukaan atau surface to 

air missile (SAM), dan rudal anti kapal selam. China juga kemungkinan akan 

memulai pembangunan yang lebih besar pada Tipe 055 “perusak” di tahun 2015, 

sebuah kapal yang lebih baik dicirikan sebagai kapal penjelajah rudal terpimpin 

atau guided-missile cruiser(CG) daripada DDG. Dengan kehadiran DDG dan FFG 

baru ini akan memberikan peningkatan yang akan sangat penting karena 

memperluas operasi ke laut yang jauh melampaui jangkauan pertahanan udara 

berbasis pantai. Menambah kemampuan perang pantai di Laut China Selatan dan 

Laut China Timur, PLA Navy menambah kapal kelas baru. Lebih dari 20 korvet 

kelas JIANGDAO (FFL) (tipe 056) sedang beroperasi dan 11 tambahan 

diluncurkan pada tahun 2014.46 China dapat membangun lebih dari 60 kelas ini, 

yang pada akhirnya menggantikan kapal patroli PLA Navy yang lebih tua.  

PLA Navy juga terus mengembangkan peralatan perang anti permukaan 

atau anti-surface warfare (ASUW) sebagai fokus utamanya, termasuk 

memodernisasi ASCM yang canggih dan ditambah dengan sistem over-the-horizon 

targeting (OTH-T).47 Kapal perang China yang lebih tua membawa varian YJ-8A 

ASCM dengan perkiraan jarak tembak 65nm, sementara kapal perang yang lebih 

seperti LUYANG II DDG dilengkai dengan YJ-62 dengan perkiraan jarak tembak 

120nm. LUYANG III DDG dan Tipe 055 CG akan dilengkapi dengan varian dari 

                                                           
46 Ibid, hal.9 
47 Disarikan dalam ibid, hal.10 
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ASCM terbaru di China YJ-18 dengan perkiraan jarak tembak 290nm. Delapan dari 

dua belas kapal KILO SS milik China dilengkapi dengan SS-N-27 ASCM dengan 

perkiraan jarak tembak 120nm, yaitu sebuah sistem yang diambil China dari Rusia. 

Kapal selam China yang diluncurkan ASCM varian YJ-18 dan varian lainnya, 

merupakan peningkatan dramatis dari SS-N-27 yang akan diterjunkan pada kapal 

selam SONG, YUAN, DAN SHANG. ASCM buatan China yang sebelumnya 

diproduksi (YJ-82) adalah versi C-801 yang memiliki rentang waktu yang jauh 

lebih pendek. PLA Navy menyadar bahwa ASCM memerlukan kemampuan over-

the-horizon targeting (OTH-T) yang kuat untuk mewujudkan potensi penuh 

mereka. Oleh karena itu, China menginvestasikan banyak pengintai, pengawasan, 

komando, kontrol, dan sistem komunikasi secara strategis (taktis) untuk 

memberikan informasi ke permukaan dan peluncuran dibawah permukaan.48 

                                                           
48 Ibid, hal. 10 
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Gambar 2.2 Perbandingan Kapal Perang Wilayah Asia-Pasifik (Menurut DOD 

(Departement Of Defense))49

Kekuatan militer China dalam melindungi dan menjaga klaim mereka di 

Laut China Selatan begitu besar terlihat dengan lebih dari 300 kapal permukaan, 

kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli50 dari PLA Navy yang menjadi penjaga 

49 Department of Defense United States of America, “Asia-Pacific Maritime Security Strategy”, 

Department of Defense, diakses dari 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20AP_Maritime_SecuritY_Strategy-

08142015-1300-FINALFORMAT.PDF, pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 15.04 
50 Ibid, hal. 8 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20AP_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
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dan membantu CCG (China Coast Guard) di wilayah sengketa klaim Laut China 

Selatan. Begitu pula CCG sebagai lembaga penegak hukum maritim China yang 

memiliki hitungan presentase peningkatan militer yang diperkirakan  sebesar 

25%.51 Kekuatan penjagaan yang dimiliki oleh China terhitung cukup besar jika 

dibandingkan dengan beberapa negara di wilayah Asia-Pasifik, berikut ini terdapat 

pula sedikit gambaran singkat beberapa militer penjagaan yang dimiliki China di 

wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan PLA Navy dan CCG (China 

Coast Guard) menurut Council Of Foreign Policy52  

Gambar 2.2 Penempatan Penjagaan China di Wilayah Laut China Selatan 

(Menurut Council Of Foreign Policy)53 

 

S-400 Surface-to-Air Missile System merupakan persenjataan berdasarkan 

kesepakatan China dengan Rusia pada musim 2015.54 Persenjataan ini merupakan 

rudal udara ke permukaan yang dapat menghancurkan lalu lintas udara sipil atau 
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militer hinggal 400 km jauhnya.55 Kemudian, penempatan YJ-18 Anti-Ship Cruise 

Missile (ASCM) atau rudal jelajah anti kapal di Laut China Selatan akan 

memungkinkan China menyerang kapal komersial atau militer hingga 540 km 

jauhnya. Selanjutnya, pesawat SU-27 milik rusia yang dibangun dan dimodifikasi 

oleh China sebagai jet tempur J-11 di China. Penyebaran jet tempur J-11 ke pulau 

manapun memungkinkan China untuk mencegat dan menghancurkan lalu lintas 

udara sipil atau militer dalam rentang radius tempur operasional hingga 1.500 

kilometer. Terakhir, pesawat patroli Y-8, jika ditempatkan di pulau buatan manapun 

akan memungkinakn China melakukan pengewasan maritim dalam jarak tempur 

2.500 kilometer. 

2.1.3 Reklamasi China di Laut China Selatan  

Kegiatan lain sebagai penunjukkan agresifitas China di Laut China Selatan 

dengan melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Aktivitas yang dilakukan China di 

Laut China Selatan mereklamasi beberapa batu karang yang berada di kepulauan 

Spratly. Kegiatan reklamasi pulau yang sedang berjalan akan mendukung 

kemampuan China untuk mempertahankan patroli yang lebih lama di Laut China 

Selatan.56 Hal ini dibenarkan dengan laporan dari Panglima Komando Pasifik 

Amerika (PACCOM) Laksamana AL Amerika Samuel Locklear kepada anggota 

kongres anggota komite Angkatan bersenjata DPR Amerika, laporan ini berkaitan 

dengan upaya reklamasi yang dilakukan China di daratan cukup besar di pulau-

                                                           
55 Disarikan dalam ibid 
56 Secretary of Defense, “China Military Power Report”, Defense.Gov, diakses dari 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf, 
pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 15:31 hal. 3 
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pulau yang dipertikaikan di Laut China Selatan.57 Seperti yang dikatakan Locklear 

“kini, mereka melakukan ini disertai ikhtiar reklamasi daratan yang cukup besar di 

Kepulauan Spratly dan penyempurnaan fasilitas di kepulauan Paracel, yang 

merupakan dua kawasan di Laut China Selatan”.58  

Asia Maritime Transparency Intiative (AMTI) mengatakan bahwa China 

melakukan reklamasi dimulai tahun 2013 dan daerah-daerah yang telah direklamasi  

berada di kepulauan Spratly yang lebih dari 3.200 area tanah baru.59 Terdapat 7 

wilayah di kepulauan Spratly yang direklamasi oleh China baik diantaranya pulau 

dan terumbu karang diantaranya adalah Subi Reef, Mischief Reef, Johnson Reef, 

Hughes Reef, Gaven Reefs, Fiery Cross Reef, dan Cuarteron Reef.60 Wilayah-

wilayah yang telah direklamasi oleh China menimbulkan tumpang tindih klaim oleh 

beberapa negara Asia lain termasuk Vietnam dan Filipina.61 Negara-negara itu 

mengatakan bahwa China melakukan reklamasi tanah secara tidak sah didaerah 

yang diperbutkan untuk membuat pulau buatan dengan fasilitas yang berpotensi 

untuk digunakan bagi kepentingan militer.62  

Salah satu pulau di wilayah kepulauan Spratly yang diklaim oleh China 

terlihat dari satelit yang diambil oleh Center for Strategic and International Studies 

                                                           
57 Victor Beattie, “China Reklamasi Daratan yang Dipersengketakan”, VOA Indonesia, diakses dari 
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dipersengketakan/2722864.html, pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 16:30 
58 ibid 
59 Asia Maritime Transparency Initiative, “China”, Asia Maritime Transparency Initiative, diakses 
dari https://amti.csis.org/island-tracker/chinese-occupied-features/, pada tanggal 17 Maret 2017 
pukul 17:35 
60 ibid 
61 BBC Indonesia, “Filipina Minta China Hentikan Reklamasi di Laut China Selatan”, BBC Indonesia, 
diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_cina_reklamasi, 
pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 18:40 
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(CSIS) menunjuukan pembangunan di Mischief Reef. Seperti yang dikatakan oleh 

Greg Poling, direktur (CSIS) “Jelas apa yang kita lihat saat ini adalah pembangunan 

landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan kami telah melihat pembangunan fasilitas 

pelabuhan untuk kapal.”63 China juga ternyata sebelumnya telah membangun 

landasan pacu di pulau reklamasi lain. Terhitung lebih dari 2 landasan pacu telah 

dibangun oleh China di wilayah sengketa ini.64 Pernyataan ini berdasarkan dari 

temuan satelit CSIS sebelumnya yang mengambil gambar bahwa China hampir 

merampungkan landasan pacu sepanjang 3.000 meter di Fiery Cross yang 

merupakan wilayah kepulauan Spratly. Perkembangan landasan pacu di Fiery 

Cross pernah dipake mendarat oleh salah satu pesawat militer. Seperti yang dilansir 

oleh surat kabar resmi China, People Liberation Army Daily, menyebutkan satu 

pesawat militer yang tengah berpatroli di atas Laut China Selatan menerima 

panggilan darurat untuk mendarat di Fiery Cross Reef demi mengevakuasi tiga 

pekerja yang sakit parah.65 

Respon dari beberapa negara yang bersengketa dengan China terkait dengan 

klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan dengan reklamasi yang 

dilakukan China di wilayah tersebut mulai banyak bermunculan. Salah satu negara 

yang merespon dengan reklamasi yang dilakukan oleh China adalah Filipina hal ini 

dikarenakan kepulauan Spratly yang reklamasi oleh China merupakan wilayah yang 

masuk dalam teritorial klaim Filipina. Presiden Filipina Benigno Aquino 
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mengatakan upaya China mereklamasi tujuh pulau di kepulauan Spratly menjadi 

pulau-pulau buatan bukan hanya masalah kawasan, hal ini juga menjadi masalah 

dunia karena 40% perdagangan global melewati Laut China Selatan.66 Kemudian, 

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan “aktivitas reklamasi besar-

besaran China akan menyebabkan ketegangan di antara negara-negara yang 

mengklaim, bukan hanya karena dapat menghalangi navigasi, tetapi juga karena 

kemungkinanya digunakan untuk tujuan militer.”67 Sebagai bentuk pemberitahuan 

kepada seluruh dunia mengenai efek merugikan dari agresivitas China yang 

melakukan reklamasi di Laut China Selatan. 

Terkait dengan reklamasi yang dilakukan China di wilayah kepulauan 

Spratly, China menyampaikan kejelasan dengan reklamasi tersebut melalui juru 

bicara Kementrian Luar Negeri Ching Hong Lei yang menjelaskan bahwa 

pembangunan dilakukan di wilayah kedaulatan China.68 Beliau juga menambahkan 

“Itu wajar, bisa dimengerti dan sah di mata hukum. Pembangunan itu tidak 

menarget atau mengganggu negara manapun. Kami berharap negara-negara yang 

terkait dan pihak-pihak yang relevan bisa mempertimbangkan hal ini.”69  

                                                           
66 Simone Orendain, “China bangun Landasan Udara di Kawasan Laut China Selatan”, VOA 

Indonesia, diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-

kawasan-laut-china-selatan/2723475.html, pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 22:28 
67 BBC Indonesia, “Filipina minta China Hentikan Reklamasi di Laut China Selatan”, BBC 

Indonesia, diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_cina_reklamasi, pada tanggal 17 

Maret 2017 pukul 22:44 
68 Simone Orendain, “China bangun Landasan Udara di Kawasan Laut China Selatan”, VOA 

Indonesia, diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-

kawasan-laut-china-selatan/2723475.html, pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 22:28 
69 ibid 

http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-kawasan-laut-china-selatan/2723475.html
http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-kawasan-laut-china-selatan/2723475.html
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_cina_reklamasi
http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-kawasan-laut-china-selatan/2723475.html
http://www.voaindonesia.com/a/chinabangun-landasan-terbang-di-kawasan-laut-china-selatan/2723475.html
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Gambar 2.3 Reklamasi China di Pulau dan Terumbu Karang Wilayah Laut China 

Selatan (Menurut AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative)70 

Subi Reef (2012-2016) 

  

27 Juli 2012 24 Juli 2016 

Subi reef merupakan salah satu wilayah yang berada di perairan Laut 

China Selatan. Dalam kurun waktu 4 tahun dimulai pada tahun 2012 hingga 

2016 Subi reef telah direklamasi oleh China. Sebesar 976 hektar telah 

direklamasi oleh China. China sendiri mengklaim bahwa wilayah ini adalah 

kepemilikan mereka, sehingga mereka mempunyai hak untuk melakukan 

reklamasi. 

 

Fiery Cross Reef (2006-2015) 

                                                           
70 Asia Maritime Transparency Initiantive, “Country : China”, AMTI, diakes dari 

https://amti.csis.org/island-tracker/chinese-occupied-features/,  pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 

18:24 

https://amti.csis.org/island-tracker/chinese-occupied-features/
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22 Januari 2006 28 Juni 2015 

Fiery Cross Reef juga merupakan wilayah yang berada di wilayah 

perairan Laut China Selatan. Wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang 

direklamasi oleh China, dimulai pada tahun 2006 hingga 2015. Wilayah 

yang telah direklamasi China sebesar 677 hektar. Fiery Croos Reef juga 

diklaim oleh Filipina, Vietnam dan Taiwan71 sebagai wilayah pemilikan 

mereka. Tetapi, China tetap mengkalim bahwa fiery Cross Reef merupakan 

salah satu wilayah kepemilikan China. 

Mischief Reef (2012-2015) 

  

24 Januari 2012 10 Juni 2015 

                                                           
71 Novi Christiastuti, “China Pasang Peluncur Roket di Laut China Selatan”, detikNews, diakses 

dari https://news.detik.com/internasional/d-3503803/china-pasang-peluncur-roket-di-laut-china-

selatan, pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 21:12 

https://news.detik.com/internasional/d-3503803/china-pasang-peluncur-roket-di-laut-china-selatan
https://news.detik.com/internasional/d-3503803/china-pasang-peluncur-roket-di-laut-china-selatan
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China telah mereklamasi wilayah ini sebesar 1.379 hektar, dengan 

wilayah yang direklamasi sebesar itu China melakukannya hanya dalam 

kurun waktu 3 tahun. China melakukan reklamasi wilayah ini dimulai dari 

tahun 2012 hingga 2015. Wilayah ini sendiri merupakan salah satu wilayah 

di perairan Laut China Selatan. China dapat mereklamasi wilayah ini 

dengan dasar klaim mereka yang menyatakan bahwa wilayah ini merupakan 

kepemilikan China.  

Gaven Reef (2007-2015) 

  

01 September 2007 17 Maret 2015 

China telah melakukan reklamasi di Gaven Reef dimulai dari tahun 

2007 hingga tahun 2015. Jangka waktu yang lumayan lama untuk China 

dalam melakukan reklamasi ternyata hanya sebesar 34 hektar yang telah di 

reklamasi. Gaven Reef sendiri terletak di wilayah perairan Laut China 

Selatan dan masuk dalam salah satu wilayah yang diklaim oleh China. 

China melakukan reklamasi diwilayah ini dengan dasar klaim yang 

dilancarkan di Laut China Selatan bahwa wilayah ini merupakan 

kepemilikan China.  
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Hughes Reef (2008-2015) 

  

12 Maret 2008 16 Maret 2015 

Hughes Reef atau yang biasa disebut oleh China Dongmen Jiao, 

merupakan salah satu wilayah yang berada di perairan Laut China Selatan. 

Hughes Reef termasuk menjadi salah satu wilayah yang diklaim oleh China 

dan menjadi wilayah yang direklamasi oleh China sebagai wilayah yang 

diklaim oleh China sebagai wilayah mereka. Wilayah ini direklamasi oleh 

China sebesar 19 hektar. China mulai mereklamasi wilayah ini dari tahun 

2008 hingga pada tahun 2015. 

Johnson South Reef (2004-2015) 

  

29 November 2004 04 Maret 2015 
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Johnson South Reef termasuk sebagai salah satu wilayah yang telah 

direklamasi oleh China. Terletak wilayah perairan Laut China Selatan dan 

menjadi salah satu wilayah yang diklaim China, telah direklamasi sebesar 

27 hektar. Termasuk dalam wilayah reklamasi yang terbilang kelas 

menengah dalam besar wilayahnya, China melakukan reklamasi wilayah 

Johnson South Reef ini dalam kurun waktu 2004 hingga 2015. Johnson 

South Reef diakui oleh China dengan sebutan Chigua Jiao. 

Cuarteron Reef (2014) 

  

13 Maret 2014 15 Desember 2014 

Dimulai pada Maret 2014 hingga Desember 2014, China telah 

melakukan reklamasi di salah satu wilayah perairan Laut China Selatan 

yaitu Cuarteron Reef. Reklamasi ini dilakukan atas dasar bahwa wilayah ini 

merupakan wilayah milik China. China telah mereklamasi Cuarteron Reef 

sebesar 56 hektar hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. China 

menyebut Cuarteroon Reef dengan sebutan Huayang Jiao.  
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Table 2.1 Reklamasi China di Wilayah Laut China Selatan (Menurut AMTI 

(Asia Maritime Transparency Initiative)72 

 

No Pulau dan Terumbu Karang Pembangunan 

1 Subi Reef Landasan Pacu, Helipad dan 

Fasilitas Satelit 

2 Fiery Cross Reef Pertahanan Udara, Radar, 

Helipad, dan Mercusuar  

3 Mischief Reef Fasilitas militer, Satelit 

Komunikasi dan Pangkalan 

Armada Laut 

4 Gaven Reef  Pelabuhan Kapal, Radar, dan 

Komunikasi 

5 Hughes Reef - 

6 Johnson South Reef Fasilitas Radar dan Pelabuhan 

Kecil 

7 Cuarteron Reef 5 Antene Komunikasi, 2 

Helipad dan 5 Fasilitas Rudal 

                                                           
72 Australia Plus ABC, “China diduga Ubah Terumbu Karang Jadi Pangkalan Militer di Laut 

China Selatan”, Detiknews, diakes dari http://news.detik.com/australia-plus-abc/3025378/china-

diduga-ubah-terumbu-karang-jadi-pangkalan-militer-di-laut-china-selatan, pada tanggal 17 Maret 

2017 pukul 18:24 

http://news.detik.com/australia-plus-abc/3025378/china-diduga-ubah-terumbu-karang-jadi-pangkalan-militer-di-laut-china-selatan
http://news.detik.com/australia-plus-abc/3025378/china-diduga-ubah-terumbu-karang-jadi-pangkalan-militer-di-laut-china-selatan
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 Data diatas menujukkan terdapat pembangunan militer yang telah di 

persiapkan oleh China wilayah yang telah direklamasi oleh China. Pembangunan 

militer ini terletak di wilayah perairan Laut China Selatan yang telah diklaim oleh 

China sebagai wilayah miliknya. Wilayah perairan Laut China Selatan merupakan 

wilayah yang masih bermasalah, hal ini berkaitan dengan klaim yang dilukakn oleh 

China bersinggungan dengan beberapa wilayah negara lain yang menyatakan juga 

bahwa wilayah tersebut termasuk wilayah tersebut. Ketika Laut China Selatan yang 

masih menjadi perebutan antar beberapa negara ini dibangun sebuah militer dapat 

menimbulkan beberapa persepsi baik bagi negara yang berkonflik akan wilayah 

Laut China Selatan maupun negara yang tidak berkonflik terkait Laut China 

Selatan. Hal ini dikarenakan Laut China Selatan merupakan sebuah perairan yang 

digunakan beberapa negara sebagai jalur perdangangan. Amerika Serikat sendiri 

mengkritik dan menghawatirkan pembangunan sarana militer China di wilayah 

reklamasi karena sarana itu dikhawatirkan untuk membatasi pergerakan secara 

bebas melalui Laut China Selatan, karena Laut China Selatan merupakan salah satu 

jalur penting perdagangan.73 

 

                                                           
73 Ade Marboen, “China Bangun Sarana Baru Militer di Pulau Laut China Selatan”, antaranews, 

diakses dari http://www.antaranews.com/berita/637951/china-bangun-sarana-baru-militer-di-

pulau-laut-china-selatan, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 00:43 
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