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BAB III 

KEPENTINGAN SINGAPURA DAN POTENSI ANCAMAN KLAIM 

CHINA 

 

 Bab ini akan memaparkan dua hal secara umum, yang pertama ialah 

mengenai kepentingan Singapura terhadap jalur perairan Selat Malaka. kedua 

adalah potensi ancaman klaim China di Laut China Selatan. Klaim yang China 

lakukan membuat beberapa negara mulai mengambil tindakan karena klaim yang 

lakukan terdapat tumpang tindih dengan beberapa wilayah.1 Klaim China ini 

terletak di jalur perairan yang mempunyai sumber daya  yang melimpah dan salah 

satu jalur perairan tersibuk.2 Salah satu negara yang berpotensi terancam adalah 

Singapura dengan letak Selat Malaka sebagai jantung perekonomian mereka 

berdekatan dengan Laut China Selatan.3 Potensi ancaman perlu didefinisikan agar 

potensi ancaman tidak menjadi abstrak tanpa eksplanasi yang kuat. Untuk 

mendifinisikan potensi ancaman, penulis meminjam gagasan Stephen M. Walt 

mengenai source of threats.4 Pemikiran dasar Walt dalam gagasannya adalah 

tentang bagaimana mengidentifikasikan ancaman. Terdapat beberapa faktor yang 

                                                           
1 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 
2 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 
3 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 17:50 
4 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. 

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
http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan
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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menjadi dasar sebuah negara dapat menjadi sebuah ancaman menurut Walt adalah 

kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif dan niat ofensif.5 

Pembahasan bab ini sesuai dengan data yang telah disediakan di bab 

sebelumnya dan berdasarkan dengan teori yang digunakan agar dapat melihat 

gambaran secara jelas potensi ancaman klaim China di Laut China Selatan terhadap 

terganggunya kepentingan Singapura di Selat Malaka.  

3.1 Kepentingan Singapura di Selat Malaka 

 Singapura memiliki pelabuhan yang cukup besar dan menjadi tempat 

persinggahan berbagai kapal yang membawa banyak macam sumber daya melewati 

Selat Malaka.6 Selat Malaka bisa dikatakan sebagai jantung perkembangan 

ekonomi untuk Singapura hal ini terkait dengan pelabuhan yang dimiliki oleh 

Singapura bergantung pada jalur perairan ini. Singapura sebagai pemilik Port of 

Singapore yang merupakan pelabuhan terbesar ke-2 didunia.7 Hal ini menjadi jelas 

bahwa Selat Malaka adalah salah satu perairan tersibuk sebagai jalur keuntungan 

untuk berbagai negara dalam perdagangan dan sumber daya. Singapura pula adalah 

salah satu negara yang memperjuangkan dan berperan dalam perumusan atau 

format kerjasama regional atau yang lebih dikenal Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN).8 Sebagai salah satu negara yang membentuk awal ASEAN, 

Singapura merasa penting untuk mempertahankan ASEAN. Hal ini dikarenakan 

wilayah klaim China telah memasuki wilayah Asia Tenggara dan klaim ini pula 

                                                           
5 Ibid, hal. 9 
6 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 
7  ibid 
8 Association of Southeast Asian Nations, “History, The Founding of ASEAN”, ASEAN, diakses 

dari http://asean.org/asean/about-asean/history/, pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 22:13 

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
http://asean.org/asean/about-asean/history/
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telah bersengketa dengan beberapa negara anggota dari ASEAN.9 Singapura yang 

jantung perkonomianya berpusat pada pelabuhannya yang berada disalah satu 

perairan tersibuk di dunia yaitu Selat Malaka10 dan sebagai salah satu negara yang 

membangun awal mula dari kerjasama regional Asia Tenggara yaitu ASEAN dirasa 

perlu untuk melindungi apa yang menjadi kepentingannya.  

 Maka dari itu kepentingan Singapura akan dibahas dengan membagi 

menjadi dua pembahasan yaitu kepentingan negara Singapura itu sendiri dan 

kepentingan Singapura dalam perspektif ASEAN. Hal ini agar memudahkan dalam 

memahami pandangan Singapura dalam melindungi kepentingan negaranya dan 

kepentingan negaranya dalam pandangan ASEAN. 

3.1.1 Kepentingan Singapura 

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.11 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).12 Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia 

                                                           
9 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 
10 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 17:50 
11 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 
12 SLOT adalah Jalur perdagangan Internasional, SLOC adalah Jalur Komunikasi Laut 

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
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
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22
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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 selain sebagai SLOC 

(Sea Lanes of Communication).13 Terdapat pula beberapa negara yang menjadikan 

Selat Malaka sebagai jalur perkembangan perdagangan dan sumber daya mereka. 

Selat Malaka sendiri terletak berdekatan dengan Laut China Selatan yang sampai 

sekarang menjadi wilayah sengketa, sehingga terdapat potensi ancaman jalur 

perairan yang dijadikan sebagai jalur perekonomian ini. 

Singapura yang memiliki Port of Singapore, merupakan pelabuhan terbesar 

ke-2 di dunia.14 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).15 Pelabuhan ini mampu 

menghubungkan 600 pelabuhan yang tersebar di 123 negara dari berbagai plosok 

dunia.16 Selain fasilitas yang disebutkan, dengan luas gudang-gudang penyimpanan 

barang dan lahan pelabuhan dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, 

                                                           
13 ibid 
14  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 
15 MPA Singapore, “Port of Singapore”, Singapore Government, diakses dari 

http://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore, pada tanggal 03 Mei 2017 pukul 

13:48 
16 Siska Amelie F Deil, Op.cit  

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
http://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore
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pengemasan, konsolidasi, dan ditribusi kargo.17 Berikut adalah jumlah kapal yang 

menggunakan Port of Singapore 

Table 2.2 Daftar per-tahun kapal yang masuk wilayah Port of Singapore 

(perhitungan berdasarkan pada akhir tahun)18 

 

Years  Number 

    

2007 3.553 

2008 3.843 

2009 3.950 

2010 3.978 

2011 4.111 

2012 4.232 

2013 4.379 

2014 4.595 

2015 4.739 

2016 4.717 

    

2016   

Jan 4.767 

Feb 4.790 

Mar 4.781 

Apr 4.775 

May 4.770 

Jun 4.759 

Jul 4.760 

Aug 4.737 

Sep 4.728 

Oct 4.728 

Nov 4.730 

Dec 4.717 

    

2017   

                                                           
17 ibid 
18 MPA Singapore, “Port Statics”, Singapore Government, diakses dari 

http://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/port-statistics, pada tanggal 03 Mei 

2017 pukul 14:26 

http://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/port-statistics
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Jan 4.721 

Feb 4.713 

  

 Pelabuhan milik Singapura ini telah menjembatani berbagai negara dalam 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.19 Sebagai jalur perairan tersibuk dunia 

Singapura mengambil keuntungan ini dengan membangun sebuah pelabuhan yang 

menjadi jantung perekonomian mereka dan negara lain yang bergantung pada 

perairan ini. Pelabuhan yang begitu besar pada letak jalur perairan yang strategis 

pasti mendapat keuntungan dari negara lain sebgai pengguna dari jalur perairan 

tersebut. 

 Pendapatan pelabuhan ini sendiri di tahun 2014 sebesar 1,433,868,325 

USD20, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1,516,041,373 USD.21 Port of 

Singapore dengan pendapatan sebesar itu merupakan hal yang harus dijadikan 

kepentingan agar dapat mempertahankan perkembangan ekonomi mereka. 

Terdapat pula beberapa negara yang memakai Selat Malaka sebagai jalur 

perdagangan dan perkembangan ekonominya adalah Australia, China, Jepang, 

                                                           
19 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 
20 MPA Singapore, “Financial Report 2015”, Singapore Government, diakses dari 

http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/27bba404-11a8-4a89-aec6-

6aa4a86c7256/combinepdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27bba404-11a8-4a89-aec6-

6aa4a86c7256, pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 01:43 
21 ibid 

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22
http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256/combinepdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256
http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256/combinepdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256
http://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256/combinepdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27bba404-11a8-4a89-aec6-6aa4a86c7256
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Jerman, India, dan Denmark.22 Negara-negara ini pula sebagai pengguna dari Port 

of Singapore yang merupakan sumber pendapatan untuk Singapura. 

 Terdapat beberapa negara yang menggunakan Selat Malaka sebagai jalur 

perdagangan dan sumber daya mereka. Negara-negara yang memakai jalur perairan 

Selat Malaka diantaranya adalah Arab Gulf, S.E. Asia, Japan, Asia NIEs 

(Hongkong, Korea Selatan, dan Taiwan), Eropa, India, China Africa, Australia, dan 

Amerika Serikat.23 Negara-negara tersebut baik melakukan ekspor ataupn improt 

melalui jalur Selat Malaka. Tahun 1993 terdata hampir 2.300 pelayaran sebagian 

besar lalu lintas ini adalah supertanker yang lebih besar.24 Berikut adalah rincian 

transitnya kapal-kapal supertanker di jalur perairan Selat Malaka: 

Table 2.3 Transitnya kapal-kapal supertanker di jalur perairan Selat Malaka

 , 1993 25 

 

                                                           
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 
23 John H. Noer, Chokepoints Maritime Economic Concerns in Southast Asia, National Defense 

University Press, Washington,DC, hal. 10 
24 Ibid, hal. 78 
25 Ibid, hal. 79 

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 negara kecil yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan 

dalam perairan, masalah di Laut China Selatan akan mempengaruhi kepentingan 

mereka.26 Singapura sebagai negara yang tidak memiliki klaim teritorial di perairan 

itu, pihaknya memiliki kepentingan dalam semua hal yang berdampak pada 

kebebasan bergerak di jalur laut internasional.27 Sikap Singapura di Laut China 

Selatan diartikulasikan dengan baik oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat 

pidato Hari Nasional pada tahun 2016.28 Beliau mengatakan bahwa Singapura tidak 

memiliki klaim atas Laut China Selatan tetapi, Singapura memiliki klaim tersendiri 

yaitu tiga hal kepentingan Singapura diantaranya hukun internasional, kebebsan 

navigasi dan ASEAN yang bersatu.29 Menegakkan hukum internasional sebagai 

upaya penyelesaian perselisihan damai merupakan kepentingan penting bagi 

sebuah negara kecil seperti Singapura tetapi, negara besar menuntut kepentingan 

merea sendiri dan tidak tunduk pada pengadilan internasional jika hal aturan 

bukanlah hal penting maka negara kecil seperti Singapura tidak memiliki 

kesempatan bertahan hidup. Terkait dengan kebebasan navigasi Singapura memiki 

dua jalur laut yang penting, satu melalui Laut China Selatan dan yang lain melalui 

Selat Malaka penting bagi Singapura untuk memastikan perselisihan di Laut China 

Selatan tidak mempengaruhi kebebasan navigasi. Singapura juga membutuhkan 

                                                           
26 Kompas.com, “Singapura Desak China Jelaskan Klaim”, Kompas.com, diakses dari 

http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klai

m, pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 17.16 
27 BBC Indonesia, “Singapura Desak China Soal Klaim Wilayah”, BBC Indonesian, diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110620_sporechina.shtml, pada tanggal 03 Mei 

2017 pukul 14:50 
28 Martino Tan, “South China Sea Disputes: Is China Really Angry With Singapore ?”, 

mothership.sg, diakses dari http://mothership.sg/2016/10/south-china-sea-disputes-is-china-really-

angry-with-singapore/, pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 02:16 
29 Disarikan dalam ibid 

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
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110620_sporechina.shtml
http://mothership.sg/2016/10/south-china-sea-disputes-is-china-really-angry-with-singapore/
http://mothership.sg/2016/10/south-china-sea-disputes-is-china-really-angry-with-singapore/
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ASEAN yang bersatu dan efektif  untuk mengambil sikap dalam menyelesaikan 

permasalahan di Laut China Selatan. 

3.1.2 Kepentingan Singapura dalam Perspektif ASEAN 

 Singapura sendiri memiliki kepentingan dalam perspektif ASEAN. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa singapura adalah salah satu negara 

yang ikut serta dalam pembentukan ASEAN.30 Singapura yang merupakan salah 

satu negara pendiri ASEAN memiliki pandangan ASEAN dalam menanggapai 

klaim di Laut China Selatan yang tercatat beberapa negara anggota ASEAN terlibat 

dalam klaim tersebut.31 Kepentingan Singapura dalam perspektif ASEAN, 

disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam dalam menjawab 

pertanyaan parlemen pada 13 Agustus 2012.32 

 K Shanmugam,33 mengatakan bahwa Singapura dalam  perselisihan Laut 

China Selatan bukan sebagai negara penggugat dan selalu mengatakan bahwa 

konflik ini hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung 

tetapi, Singapura memiliki kepentingan dalam klaim ini salah satunya adalah 

kebebasan navigasi. Konflik ini menjadi peringatan tersendiri bagi ASEAN seperti 

yang disampaikan K Shanmugam dalam lanjutannya, ASEAN perlu untuk 

meninjau kembali awal mula dari pembentukan ASEAN Singapura dalam awal 

                                                           
30 Association of Southeast Asian Nations, “History, The Founding of ASEAN”, ASEAN, diakses 

dari http://asean.org/asean/about-asean/history/, pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 22:13 
31 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 
32 Singapore Goverment, “Singapore Minister's Comments in Parliament on ASEAN and South 

China Sea”, Ministry of Foreign Affairs, diakses dari 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/phnom_penh/press_statements_speeches/em

bassy_news_press_releases/2012/201208/Press_13082012.html/, pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 

13:33 
33 Disarikan dalam ibid 

http://asean.org/asean/about-asean/history/
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
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/phnom_penh/press_statements_speeches/embassy_news_press_releases/2012/201208/Press_13082012.html/
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/phnom_penh/press_statements_speeches/embassy_news_press_releases/2012/201208/Press_13082012.html/
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mula pembentukan sepakat untuk membangun wilayah yang dipersatukan oleh 

keinginan untuk stabilitas dan otonomi, mempromosikan kerjasama regional 

daripada persaingan. Ketertiban merupakan prasyarat penting bagi pembangunan 

dan kemakmuran bagi masyarakat ASEAN, membangun ASEAN yang kuat, 

kohesif dan otonom tetap menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri Singapura. K 

Shanmugam mengatakan bahwa hanya ASEAN yang bersatu dapat secara kredibel 

memainkan peran sentral dalam melibatkan kekuatan-kekuatan besar menuju 

tujuan bersama untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran 

regional.  

Pendirian strategis ASEAN mendapat dorongan baru dengan 

penandatanganan piagam di Singapura pada tanggal 20 November 2007, yang 

mengantarkan ASEAN dalam fase baru norma-norma regional berbasis peraturan 

dan berprinsip sayangnya tidak ada komunikasi bersama yang dikelurakan pada 

pertemuan selanjutnya dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-45 di Phnom 

Penh. Kurangnya komunikasi bersama mencerminkan perpecahan dalam ASEAN, 

kesatuan dan sentralisasi ASEAN adalah kunci bagi visi komunitas ASEAN. 

Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam melanjutkan, jika kita tidak bisa 

mengatasi masalah besar yang mempengaruhi atau terjadi di wilayah kita, 

sentralisasi ASEAN akan dilihat sebagai slogan tanpa substansi.  

K Shanmugam menjelaskan alasan mengapa tidak ada komunikasi bersama 

adalah bahwa tidak ada konsensus tentang bagaimana merefleksikan perkembangan 

terkahir di Laut China Selatan. Klaim teritorial di Laut China selatan melibatkan 

empat negara anggota ASEAN dan China namun, klaim tersebut bukanlah 

keseluruhan interaksi ASEAN dan China karena hanya beberapa bagian dari 
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banyak kalangan. Semua anggota ASEAN memandang China sebagai mitra penting 

dan dihargai. Kekuatan kerjasama ASEAN dan China ditunjukkan oleh 

perdagangan bilateral yang telah berkembang dari kurang $ 10 miliar pada tahun 

1991 menjadi lebih dari $ 230 miliar pada tahun 2010 membuat ASEAN dan China 

menjadi mitra dagang terbesar. Perjanjian Perdagangan bebas ASEAN-China atau 

ASEAN-China Free Trade Agreement mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

Kerjasama ASEAN dan China diluar bidang ekonomi mencakup hampir sebelas 

sektor termasuk lingkungan, budaya dan kesehatan. China secara konsisten menjadi 

salah satu pendukung kuat dalam membangun komunitas ASEAN dan telah 

mecurahkan usaha dan sumber daya untuk membantuan wilayah ini. sudah jelas 

kepentingan ASEAN dan China untuk menjaga dan memperkuat kerjasama untuk 

saling menguntungkan. Beberapa anggota telah menanyakan tentang dampak 

kejadian Laut China Selatan terhadap upaya membangun komunitas ASEAN, tentu 

saja akan berdampak pada hubungan ASEAN dengan mitra eksternal dalam 

mendorong komunitas ASEAN. 

K Shanmugam menekankan bahwa ASEAN sebagai pengelompokkan tidak 

dapat dan tidak memihak pada manfaat klaim atau klaim tertentu. Itu adalah 

masalah bagi pihak yang terkait langsung. 

3.2 Potensi Ancaman Klaim China di Laut China Selatan 

  Bab sebelumnya telah menjelaskan klaim yang China lakukan di Laut 

China Selatan baik dalam sejarahnya dan upaya-upaya yang dilakukan China untuk 

mendapatkan wilayah Laut China Selatan yang diakui sebagai miliknya. Upaya-

upaya ini antara lain adalah melakukan upaya reklamasi dan penjagaan di Laut 
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China Selatan. Terdapat beberapa respon negara-negara yang merasa klaim China 

di Laut China Selatan tumpang tindih dengan wilayah teritorial mereka. 

Respon Singapura dalam hal ini dengan tetap mempertahankan kebebasan 

navigasi sebagai kepentingannya. Hal ini berdasarkan dengan apa yang dimiliki 

Singapura sebagai negara kecil yang hanya mengandalkan sektor jasa dan 

perdagangan sebagai jantung perokonomiannya. Perekonomian Singapura yang 

bergantung pada jalur perairan Selat Malaka dan port of Singapore.  

Penulis menggunakan source of threats untuk menganalisa bagaimana 

potensi ancaman klaim China di Laut China Selatan terhadap terganggunya 

kepentingan Singapura di Selat Malaka. Hasil dari analisa itu adalah sebagai berikut 

3.2.1 Kedekatan Geografis 

Kedekatan geografis dapat memperbesar kemungkinan kemudahan negara 

yang mengancam untuk melakukan hal-hal yang mengancam kepada negara 

lainnya .34 China dengan dengan Singapura memang berada berjauhan secara letak 

geografisnya tapi, tidak dengan klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan 

dengan Selat Malaka. Secara letak geografis Laut China Selatan denga Selat 

Malaka cukup berdekatan. Mengacu pada gagasan dari Walt kedekatan geografis 

menjadi salah satu potensi ancaman bagi sebuah negara dari menunjukkan 

kekuatannya menjadikan hal ini perlu diperhitungkan oleh Singapura.  

34 Stephen M. Walt, 1985, Alliance Formation and the Balance of World Power dalam 

International Security, Volume 9, no. 4, The MIT Press, hal. 10 
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Gambar 3.1 Jarak Antara Selat Malaka dan Laut China Selatan35 

 

Selat Malaka secara geografis berada di Singapura, selat ini juga 

menghubungkan Samudera Hindia Utara dengan Laut China Selatan dan Samudera 

Pasifik.36 Selat Malaka menjadi penghubung antara Samudera Hindia Utara dan 

Laut China Selatan, menjadi penjelasan kedekatan terkait dua perairan ini. China 

yang telah mereklamasi sebagian dari wilayah Laut China Selatan dapat 

memberikan potensi ancaman yang lebih kepada Singapura. Pembangunan militer 

telah dipersiapkan oleh China diwilayah yang telah direklamasi . 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 dilakukan oleh China 

bersinggungan dengan beberapa wilayah negara lain yang menyatakan juga bahwa 

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

                                                           
35 Goggle Maps, diakses dalam 

https://www.google.com/maps/dir//5.320705,99.547119/@6.8262838,113.9018827,5z, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:00 
36 Energy Information Administration, “World Oil Transit “Chokepoints””, Energy Information 

Administration, diakses dalam 

http://web.archive.org/web/19970616050453/http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:08 

https://www.google.com/maps/dir/5.320705,99.547119/@6.8262838,113.9018827,5z
http://web.archive.org/web/19970616050453/http:/www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html
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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.37 

China juga telah melakukan penjagaan di Laut China Selatan. China 

mengutus CCG (China Coast Guard) dan PLA Navy untuk menjaga wilayah yang 

diklaim merupakan milik China. Pekerjaan CCG dan PLA Navy merupakan salah 

satu alat yang digunakan China dalam melakukan “pemaksaan dengan intensitas 

rendah” untuk memajukan posisinya sehubungan dengan sengketa teritorial dan 

maritimnya.38 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 

                                                           
37 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 
38 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 

http://www.antaranews.com/berita/637951/china-bangun-sarana-baru-militer-di-pulau-laut-china-selatan
http://www.antaranews.com/berita/637951/china-bangun-sarana-baru-militer-di-pulau-laut-china-selatan
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf
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kemampuan canggih dari aset CCG untuk menghalangi negara-negara penuntut 

China Selatan dengan tujuan agar negara-negara tersebut dapat menerima klaim 

kedaulatan China.39 PLA Navy digunakan dalam kapasitas overwatch dalam kasus 

eskalasi. Meskipun PLA Navy tetap berada dikejauhan, pasukan yang dikerahkan 

siap untuk merespon lingkungan keamanan yang memburuk. PLA Navy yang 

menjadi penjaga 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%.40 Kekuatan penjagaan yang dimiliki oleh China 

terhitung cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa negara di wilayah Asia-

Pasifik 

3.2.2 Kekuatan Agregat  

Semakin besar kekuatan suatu negara, maka semakin besar pula ancaman 

yang akan dihadapi oleh negara lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih 

rendah.41 

 Tabel 3.1 Perbandingan Kekuatan Agregat China dan Singapura 

Tahun 2015 China Singapura 

Populasi 1,371,220 juta 5,535 juta 

GDP 11,064 triliun 292,739 miliar 

                                                           
39 Disarikan dalam ibid, (keterangan halaman 44 dan 3) 
40 ibid, hal. 44 
41 Stephen M. Walt, 1985, Alliance Formation and the Balance of World Power dalam 

International Security, Volume 9, no. 4, The MIT Press, hal. 9 
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Peringkat Militer Dunia Peringkat 3 Peringkat 65 

Populasi China di tahun 2015 ada sebesar 1,371,220 juta.42 Besar GDP di 

tahun yang sama 2015 adalah mencapai 11,064 triliun.43 Sedangkan kapabilitas 

militer yang dimiliki oleh China berada pada peringkat ke-3 didunia.44 Apabila 

dibandingkan, kekuatan agregat yang dimiliki Singapura denga China berada jauh 

tertinggal.  Pada tahun yang sama yaitu 2015, populasi Singapura sebesar 5,535 

juta.45 Besar GDP pada tahun yang sama mencapai 292,739 miliar.46 Secara 

kekuatan militer yang dimiliki oleh Singapura berada pada urutan ke-65 didunia.47 

Jelas kali pada kekuatan agregat China telah melampaui jauh dari Singapura 

dilihat dari data-data diatas.  Dapat dipersepsikan dengan kekuatan agregat China 

sebesar itu dapat menimbulkan potensi ancaman bagi Singapura. Hal ini 

berdasarkan dari perkataan Walt, kekuatan agregat yang besar akan mendukung 

kekuatan untuk melakukan serangan.48 

3.2.3 Kekuatan Offensif 

                                                           
42 The World Bank, “Population Data”, The World Bank, diakses dalam 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=chart, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:45 
43 The World Bank, “GDP”, The World Bank, diakses dalam 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PS&name_desc=false, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:47 
44 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 
45 The World Bank, “Population Data”, The World Bank, diakses dalam 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=chart, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:45 
46 The World Bank, “GDP”, The World Bank, diakses dalam 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PS&name_desc=false, pada 

tanggal 04 Mei 2017 pukul 02:47 
47 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 
48 Stephen M. Walt, 1985, Alliance Formation and the Balance of World Power dalam 

International Security, Volume 9, no. 4, The MIT Press, hal. 9 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PS&name_desc=false
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PS&name_desc=false
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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Ketika sebuah negara yang memiliki kekuatan ofensif dan didukung dengan 

kekuatan agregat yang besar akan lebih mengancam. Hal ini dikarenakan negara 

tersebut dapat melakukan serangan yang masif.49 Kita telah mengetahui bahwa 

kekuatan agregat yang dimiliki oleh China jauh melampaui kekuatan agregat yang 

dimiliki oleh Singapura, hal ini tentunya dapat mendukung kekuatan offensif yang 

miliki oleh China untuk melakukan serangan yang masif.  

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”.50 PLA semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan China utnuk 

melaksanakan “China Dream”. Dalam perkembangannya PLA terbagi menjadi 

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

dan Space and Counterspace Capabilities.51 Penjagaan stabilitas dan keamanan di 

Laut China Timur dan Laut China Selatan terdapat lembaga penegak hukum 

maritim China yaitu China Coast Guard (CCG). Tercatat pada tahun 2004-2008 

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

Selatan yang kemudian berkembang pada tahun 2011-2015 kurang lebih 30 kapal 

baru untuk CCG berpatroli dan beberapa kapal ini akan memiliki kemampuan untuk 

menampung helikopter, dalam hitungan presetase peningkatan ini militer ini 

sebesar 25%. Pekerjaan CCG dan PLA Navy untuk memajukan posisinya 

sehubungan dengan sengketa teritorial dan maritimnya.  

                                                           
49 Ibid, hal. 11 
50 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 
51 Disarikan dalam ibid, (keterangan halaman 8, 44, dan 3) 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf
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Kekuatan ofensif China lainnya di Laut China Selatan adalah wilayah yang 

direklamasi oleh China. Wilayah-wilayah yang telah direklamasi oleh China telah 

terdapat pembangunan militer di wilayah tersebut. Dengan pembangunan militer 

China di wilayah reklamasi yang terletak di Laut China Selatan tentu akan 

menambah kekuatan ofensif China. Pembangunan militer ini dapat meningkatkan 

kekuatan ofensif China dikarenakan letak pembangunan militernya. Letak 

pembangunan militer China tepat berada di wilayah perairan Laut China Selatan 

yang secara jelas merupakan salah satu jalur penting sebagai jalur perdagangan dan 

perairan Laut China Selatan merupakan wilayah konflik antara China baik dengan 

negara yang berkonflik atau negara yang tidak berkonflik langsung dengan China. 

Salah satu contoh pembangunan militer China di wilayah reklamasi adalah menurut 

AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative)52 mengatakan, citra baru satelit 

menunjukkan tempat penampungan kendali dan radar komunikasi yang dibangun 

di Fiery Cross, Mischief dan Subi Reef 

Kekuatan ofensif Singapura bila dibandingkan jauh lebih lemah daripada 

China.53 Kekuatan offensif yang dimiliki oleh China didukung dengan kekuatan 

agregat yang dimilikinya mampu memberikan potensi ancaman bagi Singapura 

karena dapat sewaktu-waktu negara dengan kekuatan ofensif yang besar dapat 

menaklukkan secara cepat bila serangan dilakukan. 

                                                           
52 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 
53 Menurut Global Fire Power, kekuatan militer China berada pada urutan ke-3 sedangkan 

Singapura berada pada urutan ke-65, “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 

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
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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3.2.4 Niat Ofensif  

Seperti yang dikatakan Walt dalam dalam gagasannya, Negara yang 

memiliki niat untuk menyerang baik secara jelas maupun tersirat dalam niatannya 

merupakan prioritas ancaman.54 China telah merefleksikan intensinya di Laut China 

Selatan dalam mempertahankan klaim yang disebutnya “nine-dash line”. Upaya 

China dalam mempertahankan Laut China Selatan, mengirimkan CCG dan PLA 

Navy yang merupakan salah satu alat untuk China dalam melakukan “pemaksaan 

dengan intensitas rendah” agar dapat memajukan posisinya sehubungan dengan 

sengketa teritorial dan maritimnya.55 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.56 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.57 

                                                           
54 Stephen M. Walt, 1985, Alliance Formation and the Balance of World Power dalam 

International Security, Volume 9, no. 4, The MIT Press, hal. 12 
55 ibid, hal. 3 
56 ibid 
57 ibid 
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Selain mengirimkan pasukan militernya untuk menjaga Laut China Selatan, 

China juga melakukan upaya reklamasi di Laut China Selatan. 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.58 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.59 Wilayah-wilayah yang telah 

direklamasi oleh China menimbulkan tumpang tindih klaim oleh beberapa negara 

Asia lain termasuk Vietnam dan Filipina.60 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.61 Kegiatan reklamasi pulau yang sedang berjalan akan 

mendukung kemampuan China untuk mempertahankan patroli yang lebih lama di 

Laut China Selatan.62 Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina sebagai negara 

yang memiliki tumpang tindih wilayah atas klaim China di Laut China Selatan 

mengatakan “aktivitas reklamasi besar-besaran China akan menyebabkan 

ketegangan di antara negara-negara yang mengklaim, bukan hanya karena dapat 

                                                           
58 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 
59 ibid 
60 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 
61 ibid 
62 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 

https://amti.csis.org/island-tracker/chinese-occupied-features/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_cina_reklamasi
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf
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menghalangi navigasi, tetapi juga karena kemungkinanya digunakan untuk tujuan 

militer.”63 Sebagai bentuk pemberitahuan kepada seluruh dunia mengenai efek 

merugikan dari agresivitas China yang melakukan reklamasi di Laut China Selatan. 

Penjabaran diatas merupakan refleksi dari intensitas China dalam 

mempertahankan klaim di Laut China Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan China 

jelas membuat potensi ancaman bagi Singapura karena dapat menganggu 

kepentingan Singapura dalam kebebasan bernavigasi dan juga dapat memperkuat 

baik kekuatan agregat dan kekuatan ofensif China di Laut China Selatan. 

3.3 Respon Singapura dalam Klaim China di Laut China Selatan 

 Dengan kekuatan militer China yang sedemikian besar dan juga potensi 

ancaman semakin membesar membuat Singapura mengambil langkah penting 

dalam merespon kekuatan besar China di Laut China Selatan. China harus 

menjatuhkan sanksi dan melakukan pembalasan terhadap Singapura untuk 

membuat Republik "membayar harga untuk meremehkan kepentingan China secara 

serius" hal ini dikatakan oleh Profesor Jin Yinan selaku direktur institut penelitian 

strategis di Universitas Pertahanan Nasional PLA dan juga sebagai penasihat 

keamanan China yang berpengaruh mengatakan kepada radio pemerintahan 

China.64  

                                                           
63 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 
64 The Straits Times, “China Should Make Singapore Pay Over South China Sea Disputes, says PLA 
Adviser”, Straits Times, diakses dari http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-should-
make-singapore-pay-over-south-china-sea-dispute-says-pla-defence-adviser, pada tanggal 31 Mei 
2017 pukul 13:50 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_cina_reklamasi
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-should-make-singapore-pay-over-south-china-sea-dispute-says-pla-defence-adviser
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-should-make-singapore-pay-over-south-china-sea-dispute-says-pla-defence-adviser
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Jin Yinan mengatakan hal ini karena Singapura telah memainkan peran 

kunci dalam mengirimkan perselisihan. Terlihat dalam kritik yang dilontarkan Jin 

terhadap Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, mengatakan bahwa 

berdasarkan sarannya kepada Presiden AS Barack Obama yang menyebabkan 

Amerika Serikat mengubah dari “porosnya ke Asia” menjadi “penyeimbang 

menuju Asia Pasifik”.65 Jin Yinan kemudian menambahkan “Kami mengerti 

Singapura harus bertahan di antara negara-negara besar tapi, sekarang Singapura 

tidak mencari keseimbangan diantara negara-negara besar sebaliknya 

menyebabkan negara-negara besar melawan satu sama lain.66 Jin Yinan kemudian 

mempertanyakan apakah Singapura tetap netral antara China dan Amerika Serikat, 

beliau juga menyoroti nilai strategis Pangkalan Laut Changi Singapura ke militer 

Amerika Serikat yang menempatkan kapal tempur pantai. Jin Yinan kemudian 

mengatakan “Singapura mengklaim bahwa pangkalan Angkatan Laut Changi 

merupakan pelabuhan terbuka tapi, mengapa anda tidak mengundang Angkatan 

Laut China untuk kesana ?”. 

Dengan potensi ancaman yang sedemikian besar Singapura merespon hal 

ini dengan membangun kerjasama keamanan antara Singapura dan Amerika 

Serikat. Sebenarnya kerjasama ini telah terbangun sejak lama tapi, dengan 

persoalan yang saat ini dialami kerjasama ini semakin menujukkan perkembangan 

yang signifikan. Singapura melakukan kerja sama militer dengan Amerika Serikat 

sejak tahun 1966 satu tahun setelah kemerdekaannya tahun 1965 setelah berpisah 

                                                           
65 ibid 
66 Disarikan dalam ibid 
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dengan Malaysia. Dimana Singapura lebih cenderung terbuka kepada negara lain 

untuk mengamankan Selat Malaka. 

Table 3.1 Perkembangan perjanjian kerja sama militer antara 

Singapura dan Amerika Serikat (Menurut Ministry of Defence Singapore)67 

NO Tahun Kerjasama Program Kerjasama 

1 Jan 1988 Inaguration of the First Republic Of Singapore Air 

Force training detachment in the US 

2 Nov 1990 Signed Memorandum Of Understanding for the 

United States Use of Facilities in Singapore, which 

provide the US acces to Singapore’s military facilities. 

3 Nov 1998 Signed an Addendum to the 1990 MOU, extending the 

use of Changi Naval Base to the US. 

 

4 Apr 2000 Inauguration of the annual Permanent 

Secretary/Undersecretary-level Defence Coorperation 

Committee (DCC) overseeing defence technology 

collaboration 

                                                           
67 Ministry of Defence, “The Strategic Framework Agreement”, Singapore Goverment, diakses dari 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs

.html#.VTzSdUaE200, pada tanggal 18 April 2015 pukul 10:38 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VTzSdUaE200
http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VTzSdUaE200
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5 Jul 2005 Strategic Framework Agreement for a Closer 

Coorperation Partnership in Defence and Security, 

Singapore and the US become Major Security 

Coorperation Partners 

 

SFA (Strategic Framework Agreement)68 merupakan perkembangan dari 

perjanjian antara Singapura dan Amerika pada tahun 1990 dalam kerjasama 

Amerika untuk masuk dalam segala fasilitas militer Singapura yang telah 

mempromosikan perdamaian dan stabilitas penting bagi kerjasama regional dan 

perkembangan ekonomi.69 SFA merupakan perluasan hubungan antara Amerika 

dengan Singapura dalam hubungan bidang pertahanan dan keamanan bilateral, 

kerjasama dalam bidang kontra-terorisme, latihan bersama dan pelatihan, dialog 

kebijakan dan tekhnologi pertahanan.70 Kemudian Singapura dan Amerika 

membangun sebuah forum dialog yang disebut DCA (Defense Cooperation 

Agreement). Dialog ini dibentuk atas interaksi luar biasa antara angkatan bersenjata 

Amerika dan angkatan bersenjata Singapura untuk mengembangkan kerjasama 

                                                           
68 Niat untuk menyimpulkan SFA pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong 

dan Presiden Bush pada bulan Oktober 2003. Persetujuan Kerangka Kerja Strategis untuk Kerjasama 

Kemitraan Dekat di Pertahanan dan Keamanan (SFA) telah ditandatangani antara Perdana Menteri 

Lee Hsien Loong dan Presiden George W Bush pada tahun 2005. SFA mengartikulasikan prinsip-

prinsip kemitraan pertahanan AS-Singapura dan bidang utama kerja sama pertahanan. Hal ini juga 

berfungsi sebagai kerangka kerja formal untuk menyatukan banyak daerah yang ada dan masa depan 

pertahanan bilateral dan kerja sama keamanan. Diakses melalui 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs

.html#.VTzSdUaE200 
69 Op.cit Ministry of Defence 
70 ibid 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VTzSdUaE200
http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jul/12jul05_nr/12jul05_fs.html#.VTzSdUaE200
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militernya, termasuk mengembangkan keahlianmiliter, pertahanan militer dan 

bertukar pandangan mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan.71  

Pada tahun 2015 DCA72 (Defense Cooperation Agreement) kembali 

ditingkatkan dalam kerjasama pertahanan yaitu kebijakan militer , peningkatan 

bidang strategi dan tekhnologi, serta kerjasama melawan tantangan kemanan non-

konvesional.73 Dalam pertemuan peningkatan kerjasama DCA terdapat 

pembahasan mengenai penyebaran perdana pesawat pengintai P-8 Poseidon ke 

Singapura dari 7 desember sampai 14 desember. Departement of Defense74 

Amerika Serikat mengatakan secara tertulis terdapat kerjasama antara Amerika 

Serikat dan Singapura dalam usaha untuk membantu Asia Pasifik mengamankan 

Laut China Selatan. Singapura telah menjadi mitra terdepan dalam usaha ini, 

bersama-bersama Amerika Serikat dan Singapura telah membentuk Singapore 

Maritime Information Sharing Working Group75 sebuah platform ideal untuk 

berbagi praktik terbaik dan pelajaran dari kegiatan maritim regional dan pelajaran 

dari kegiatan maritim regional dam mengeksplorasi pilihan untuk meningkatkan 

pembagian informasi di seluruh kemitraan di kawasan Asia Pasifik. Amerika 

                                                           
71 ibid 
72 Menteri Pertahanan AS Ash Carter dan Menteri Singapura Pertahanan Ng Eng Hen 

menandatangani ditingkatkan perjanjian kerja sama pertahanan bersama (DCA) Senin 7 Januari 

2015 di Pentagon yang akan memberikan kerangka untuk hubungan pertahanan diperluas. Diakses 

melalui http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/leaders/2015/12/08/singapore-

us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/  
73 Wendell Minnick, “Singapore-US Agreement To Boost Defence Cooperatioon”, Defense News, 

diakses dari http://www.defensenews.com/story/defense/policy-

budget/leaders/2015/12/08/singapore-us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/, pada 

tanggal 23 Januari 2017 pukul 12:42 
74 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%20A-

P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF, pada tanggal 23 Mei 

2017 pukul 15.04 
75 Ibid. hal. 28 

http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/leaders/2015/12/08/singapore-us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/leaders/2015/12/08/singapore-us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/leaders/2015/12/08/singapore-us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/leaders/2015/12/08/singapore-us-agreement-boost-defense-cooperation/76980618/
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
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Serikat dan Singapura juga bekerja sama untuk mendukung perkembangan 

Information Fusion Center (IFC) Singapura menjadi hubungan informasi antar 

wilayah.76 

 Ternyata penyebaran ini cukup membuat China khawatir, seperti yang 

dikatakan Kementrian Luar Negeri China bahwa langkah itu bertujuan untuk 

memiliterisasi wilayah.77 Kementrian Pertahanan China menuliskan penyataan 

singkat “Kami mengawasi dengan seksama terkait perkembangan situasinya, dan 

berharap kerjasama pertahanan bilateral anatara kedua negara ini menguntungkan 

bagi perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebaliknya”.78 

 

                                                           
76 ibid 
77 CNN Indonesia, “China Amati Kesepakatan Militer AS-Singapura”, CNN Indonesia, diakses dari 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151209085905-113-96959/china-amati-
kesepakatan-militer-as-singapura/, pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 12:53 
78 ibid 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151209085905-113-96959/china-amati-kesepakatan-militer-as-singapura/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151209085905-113-96959/china-amati-kesepakatan-militer-as-singapura/

