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BAB II  

LAUT CHINA SELATAN 

 Laut China Selatan yang merupakan kawasan perairan dan daratan dari 

gugusan kepulauan besar dua pulau besar, yaitu Spratly dan Paracel serta bantaran 

sungai Macclesfield dan karang Scarborough yang dimulai dari Selat Malaka 

sampai ke Selat Taiwan.19 Memiliki potensi yang memberikan keuntungan berupa 

sumber daya mineral, Laut China Selatan menjadi kawasan yang banyak diklaim 

oleh negara-negara yang berada di sekitar kawasan seperti China, Taiwan, 

Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Menurut U.S. Energy 

Information Administration potensi sumber daya alam di LCS sangat besar, 

diperkirakan mempunyai kandungan minyak sekitar 11 milyar barel dan gas alam 

mencapai 190 trilyun kaki kubik (Tfc) serta cadangan hidrokarbon yang penting 

sebagai pasokan energi.20 

Dengan jumlah pulau yang berjumlah 30.000 pulau, sebagian besar negara 

di sekitar LCS mempunyai wilayah klaim dalam skala yang berbeda-beda, 

wilayah yang strategis menjadi incaran yang digunakan sebagai sistem 

pertahanan.21 Dalam kawasan Laut China Selatan pulau yang paling banyak 

diklaim yaitu kepulauan Prata atau Dongdha oleh Taiwan dan China, Macclesfield 

                                                           
19 Martin Sieff, Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spartly dan Paracel Ungkap 

Konflik yang Lebih Dalam, Asia Pacific Defense Forum, 13 September 2012,dalam Poltak Partogi 

Nainggolan,2013, Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, Jakarta Pusat : 

P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika 
20 Ali Maksum, Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan, Jurnal Sospol, Vol, 2, No, 2 

(2017) hal. 5 
21 Ibid., hal. 6 
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Bank oleh China, Taiwan dan Filipina, kepulauan Paracel yang masuk dalam 

pemerintahan China bagian dari provinsi Hainan, serta kepulauan Spratly.22 

2.1  Sejarah Konflik Laut China Selatan  

 Dalam sejarahnya, konflik LCS sudah ada jauh sebelum ada negara- 

bangsa di kawasan Asia Tenggara. Konflik di LCS tidak hanya masalah 

kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tapi juga masalah hak berdaulat atas 

landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif serta masalah penggunaan teknologi 

baru dalam penambangan dasar laut.23  

Kerajaan lokal pada saat itu sudah memetakan dan melihat potensi di LCS. 

Sehingga muncul dorongan politik untuk menguasai kawasan LCS yang ramai 

sebagai kawasan kapal dagang. Dinasti Han sebagai salah satu yang melihat LCS 

sebagai poros perdagangan dengan jalur pelayaran barang dan jasa. Hal tersebut 

memicu aktor-aktor lokal seperti kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan 

Sriwijaya, kerajaan Ayutthaya, kerajaan Champa, dan kesultanan Malaka terlibat 

dalam perebutan sumber daya dan potensi yang ada di LCS.24 

Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, kerajaan-kerajaan tersebut mengontrol 

penuh LCS dan sekitarnya. Namun, pada abad ke-12 sampai abad ke-15, armada-

armada China mulai mendominasi LCS yang dikomandoi oleh Laksamana Cheng 

Ho. Ketika pada abad ke-19 saudagar-saudagar barat dari Inggris dan Perancis 

datang ke LCS, dominasi China mulai tergantikan oleh Eropa. Inggris negara 

                                                           
22 Ruth Ivanna Sihite, Sengketa China dan ASEAN di Laut China Selatan. Jurnal Internasional dan 

diplomasi, vol, 2, no, 1 (2016) hal. 38 
23 Tues Kindyana, 2013, Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik 

Laut Cina Selatan, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran”. 
24 Maksum, Op. Cit., hal.4 
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yang pertama yang secara resmi mengklaim dua pulau terbesar di kepulauan 

Spratly, yaitu pulau Spratly dan Amboyna Cay pada tahun 1877 dengan tujuan 

eksploitasi guano secara legal.25 Pada pertengahan 1880, Perancis telah 

mendirikan Uni Indochina dan pada tahun 1898 Perancis mendapatkan izin ke 

wilayah Kouang-tch’eou-wan (saat ini dikenal dengan kota Zhanjiang). Namun, 

Jepang dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan saingan di LCS pada akhir 

abad ke-19. Kemudian Jepang mengambil alih Taiwan dari China pada tahun 

1895, dan Amerika Serikat menaklukkan Filipina dari Spanyol pada tahun 1898. 

Perdagangan Eropa terus meningkat di LCS hingga 1929 yang menandai puncak 

dari kekuatan Eropa. Selama kekuasaan Eropa di LCS, Inggris dan Perancis 

menunjukkan minat pada kepulauan Spratly dan Paracel.26  

Pada tahun 1910 sampai 1920, Kementerian Koloni Perancis dan 

Kementerian Luar Negeri setuju bahwa kepulauan Paracel berada di bawah 

kedaulatan China. Dengan adanya persetujuan tersebut, pada tahun 1921 

pemerintah provinsi Guangdong menyatakan kepulauan Paracel berada dibawah 

administrasi pulau Hainan. Selain kepulauan Paracel wilayah yang menjadi minat 

Eropa adalah kepulauan Spratly.  

Pemerintah Koloni Perancis di wilayah Cochinchina (saat ini bagian 

selatan Vietnam) memutuskan pada tahun 1925 bahwa kepulauan Spratly akan 

berada di bawah administrasi provinsi Baria di Cochinchina. Kemudian pada 

                                                           
25 Pattamon Poonsiri dan Cristina Maria Perez Araya, The Territorial Dispute Over The South 

China Sea, Natural Resources in a Global World, Maret 2017, University of Erfurt. 
26 Stein Tonesson, The South China Sea in the Age of European Decline, Modern Asian Studies, 

Cambridge University, Februari 2006.  

tahun 1927, Konsul Jepang di Hanoi (ibukota Indocina Perancis) 
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mempertanyakan otoritas Perancis tentang status hukum terumbu karang dan 

pulau-pulau yang berada di lepas pantai pulau Palawan Filipina yang termasuk 

dalam kepulauan Spratly. Setelah adanya masalah otoritas Perancis oleh Jepang, 

pada tahun 1930 komandan kapal perang Perancis Malicieuse mengambil 

kepemilikan formal atas nama Perancis kepulauan Spratly dan pulau 

disekitarnya.27  

Dalam mengambil kepemilikan kepulauan Spratly, Perancis tidak 

mengetahui bahwa sebelumnya Inggris telah mengklaim kepulauan tersebut. 

Kepulauan Spratly ditemukan oleh orang berkebangsaan Inggris pada tahun 1843. 

Para pengusaha diberikan wewenang untuk menandai wilayah tersebut dengan 

bendera Inggris, dan terdaftar sebagai milik Inggris dalam dokumen resmi Inggris. 

Perselisihan kepemilikan wilayah Inggris dengan Perancis tidak sampai diketahui 

publik karena Ingris tidak benar-benar memanfaatkan dan mengelola wilayah 

tersebut secara efektif.  

Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Jepang secara resmi memprotes 

pengambilan wilayah oleh Perancis. Selain Jepang pemerintah provinsi 

Guangdong telah memprotes kedudukan Perancis. Dengan adanya perselisihan 

dengan Inggris, pemerintah Perancis mempublikasikan pengambilan wilayah 

secara resmi sesuai dengan hukum internasional pada 1933 dengan mengklaim 

kedaulatan enam pulau, yaitu Spratly, Amboyna Cay, Itu Aba, Les Deux Iles, 

Loaita, dan Thitu.28  

                                                           
27 Ibid.  
28 Ibid.  
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Perancis khawatir tehadap Jepang yang kemungkinan akan mencoba 

membentuk militer di Paracel. Sebagai langkah untuk mendahului Jepang, sebuah 

kapal Perang Perancis mengunjungi wilayah Paracel. Dengan pecahnya perang 

antara Tiongkok dan Jepang pada tahun 1937, Inggris dan Perancis merasa situasi 

mulai berubah. Taiwan yang telah begabung dengan Jepang pada tahun 1895 

digunakan sebagai daerah untuk perang melawan pemerintah China. Pada 

September 1937, Jepang telah menduduki Pulau Pratas di sebelah barat Taiwan 

yang membuat munculnya kekhawatiran dari Inggris dan Perancis.29 

Pada 2 Juli 1937, Kementerian Udara Inggris melaporkan kehadiran 

Jepang di Pulau Spratly dan Itu Aba. Wilayah tersebut merupakan kedaulatan dari 

Perancis yang juga didukung oleh Inggris. Namun, hal tersebut membuat Inggris 

memandang Perancis telah lalai dalam menjaga kedaulatan wilayah. Oleh karena 

itu Inggris meminta kepada Perancis untuk membangun lapangan terbang Inggris 

di wilayah Itu Aba. Keinginan Inggris untuk membangun lapangan terbang sulit 

diterima oleh Perancis, karena keadaan wilayah yang terendam selama musim 

hujan. Perancis mencoba untuk mengusir pemukiman nelayan Taiwan yang baru 

didirikan. Selain itu Perancis juga melakukan pembicaran dengan Jepang 

mengenai pendudukan Perancis dan pemukiman Jepang di Itu aba.  

Setelah wilayah Itu Aba, Jepang kemudian menduduki pulau Spratly yang 

lebih dekat ke Indocina. Karena tidak ada pasukan Perancis pada saat itu, Jepang 

dengan mudah menguasai wilayah tersebut. Mengetahui hal tersebut, Kementerian 

Luar Negeri Ingris meminta kedutaan Inggris di Perancis untuk menyampaikan 

                                                           
29 Ibid.  
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kepada pemerintah Perancis bahwa jika mereka tidak berniat untuk 

mempertahankan klaim wilayah, Inggris akan mencoba untuk mempertahankan 

wilayah tersebut. Kemudian diadakan pertemuan antar departemen yang 

dilakukan di London pada 30 Maret 1938.30 

Setelah pertemuan antar departemen di London, Inggris mendesak 

Perancis untuk menduduki pulau-pulau dengan penduduk asli Indocina, dan 

mengirim kapal survei H.M.S. Herald untuk mencari tempat yang cocok 

membangun lapangan terbang. Perancis juga mengirim misi ke Paracel untuk 

mendirikan mercusuar. Pihak China juga telah diberitahu mengenai yang 

dilakukan Perancis dan Inggris, untuk mencegah Jepang memanfaatkan pulau-

pulau. Jepang sendiri sudah membentuk militer di pulau Woody dan pulau 

Lincoln sehingga pada saat pasukan Perancis tiba di pulau tersebut bertemu 

dengan dua kapal perang Jepang.31 

Perancis dan Jepang keduanya mepertahankan posisi masing masing di 

kepulauan Paracel. Kepulauan Woody dan Pattle Perancis mempertahankan 

pasukannya sebagai bentuk pertahanan di pulau tersebut. Selanjutnya Jepang 

mendatangi pulau Hainan dan mengatasi perlawanan yang dilakukan penduduk 

lokal pada bulan Februari 1939. Kemudian dilanjutkan dengan adanya deklarasi 

Jepang tentang kedualatannya di pulau-pulau Spratly.  

Inggris melakukan protes keras atas Jepang, dengan pernyataan dari 

Kantor Luar Negeri bahwa inggris tidak pernah resmi meninggalkan klaimnya 

atas wilayah tersebut. Kemudian  Inggris juga mengirimkan surat diplomatik 

                                                           
30 Ibid.  
31 Ibid.  
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kepada Menteri Luar Negeri Jepang yang menyatakan bahwa klaim Jepang tidak 

memiliki landasan hukum. Mengenai pulau Paracel, Inggris tidak yakin yang 

harus dilakukan terhadap Jepang. Cara paling efektif menentang Jepang dengan 

mendukung klaim Perancis. Namun, jika Inggris menjauhkan diri dari Perancis 

dan mendukung China, Angkatan Laut Inggris dapat bebas untuk menggunakan 

pulau Paracel.32 

Perkembangan di Hainan, kepulauan Spratly dan Paracel membuat 

Perancis mengalami tekanan. Kemudian Jepang mengusir Perancis dari pulau Itu 

Aba tahun 1940, sehingga mempermudah Jepang untuk mengendalikan LCS.33 

Setelah negosiasi keras dan juga pertemuan, akhirnya Perancis memutuskan untuk 

menyerah pada tuntutan Jepang. Setelah penaklukan yang dilakukan Jepang, LCS 

menjadi wilayah yang banyak didominasi oleh Jepang. Malaya, Singapura, 

Kalimantan, pulau-pulau di Filipina, Taiwan, Hainan, Hongkong, dan sebagian 

besar pantai China berada di bawah pemerintah Jepang. Tidak ada kapal yang 

dapat dengan mudah menjelajah di LCS, meskipun pembom dan kapal selam 

mengancam kapal Jepang dari atas dan bawah.  

Dengan adanya ancaman tersebut, Jepang membangun pangkalan kapal 

selam di Itu Aba. Kepulauan Spratly dan Paracel digunakan untuk tempat stasiun 

cuaca dan pos pengintai. Adminstrasi Gubernur Jenderal Jean Decoux 

mengizinkan Jepang untuk memanfaatkan lapangan terbang, jalur kereta api, dan 

pelabuhan di Indocina serta melayani kebutuhan perang Jepang.34  

                                                           
32 Ibid.  
33 Poonsiri dan Araya, Op. Cit., hal. 7 
34 Tonesson, Op.Cit. 
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Pada tahun 1944, angkatan laut Amerika Serikat mulai melakukan 

perlawanan terhadap Jepang di LCS. Dengan memenangkan pertempuran Teluk 

Leyte dan menghancurkan angkatan laut Jepang di wilayah tersebut. Presiden 

Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt sudah lama tertarik di wilayah Indocina 

yang ingin diambil alih dari Perancis dan ditempatkan di bawah perwalian 

internasional. Karena itu Franklin meminta para perencana militer untuk membuat 

rencana invasi Indocina Utara (Tonkin). Dalam rencana invasi tersebut diperlukan 

adanya pendaratan di Hainan untuk menetralisir ancaman Jepang dan juga perlu 

melindungi kapal induk yang berada di Teluk Tonkin. Invasi di Teluk Tonkin 

terjadi pada akhir tahun 1944. Pada akhir tahun 1944, Jepang melakukan 

antisipasi terhadap invasi Amerika Serikat ke Indocina. Namun, pertahan militer 

yang kuat Amerika Serikat, dibawah komando Laksamana William Bull Halsey 

melakukan misi untuk menghancurkan kapal perang Jepang, yaitu Ise dan Hyuga. 

Setelah penyerangan tersebut, Jepang merasa kekuatan yang dimiliki kurang 

dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jepang pada akhirnya mengizinkan 

kerajaan Indocina untuk memproklamasikan diri dan mulai membangun lembaga-

lembaga nasional baru.35  

Setelah Jepang menyerah, Eropa mulai melakukan reformasi. Kekuatan 

angkatan laut Amerika Serikat juga bebas di wilayah LCS sebagai kekuatan dari 

Eropa di LCS. Eropa mulai aktif kembali membangun kembali sepenuhnya 

institusi kekaisaran mereka dan angkatan laut sebagai instrument utama dalam 

menunjukkan kekuasaan. Perancis dan Belanda meminta bantuan untuk 

                                                           
35 Ibid.  
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memulihkan kembali kekuasaan dengan melengkapi pasukan kepada Amerika 

Serikat. Presiden Vietnam Ho Chi Minh juga telah mendirikan Republik 

Demokratik di Vietnam. Selain itu juga pasukan China menerima penyerahan 

Jepang. Filipina juga menyatakan akan mengklaim kelompok pulau di barat 

Palawan.  

Pada tahun 1946 sampai 1949 terdapat konflik antara Perancis dan China 

memperdebatkan kepulauan Spratly dan Paracel. Namun, ketika kapal Frigat 

Prancis Scaramouche melakukan survei ke Paracel tidak ditemukan penduduk 

China atau Indocina. Perancis juga telah menandatangani kesepakatan dengan 

Republik Demokratik Vietnam mengakui Paracel sebagai negara bebas. Sebagai 

negara yang bebas, Perancis ingin membangun misi angkatan laut di Paracel yang 

dengan dipimpin oleh komisaris tinggi Perancis D’Argenlieu. Sementara Perancis 

dan Vietnam sibuk negosiasi mengenai Paracel yang menjadi wilayah yang bebas, 

duta besar Perancis yang berada di wilayah Nanjing melaporkan bahwa China 

akan menduduki Spratly pada tahun 1946.36  

Selain itu, pada tahun ini Filipina menyatakan klaimnya di Majelis Umum 

PBB atas gugusan kepulauan Spratly. Dengan membuat landasan terbang dan 

menempatkan militer di kepulauan tersebut.37 Pada akhir tahun 1946, hubungan 

antara Perancis dan Vietnam mengalami krisis. Karena Menteri Luar Negeri 

Perancis menginstruksikan D’Argenlieu untuk mendirikan stasiun meteorologi 

                                                           
36 Ibid.  
37 Tues Kindyana, Op. Cit. 
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dan pasukan untuk pertahanan benteng atas nama Annam (protektoran Perancis) 

di wilayah tengah Vietnam, tetapi tanpa melibatkan Vietnam.38  

Konflik antara Perancis dan Vietnam memberikan peluang bagi China 

untuk merebut Paracel yang dikonfirmasi pihak Perancis dengan adanya bendera 

China di pulau Woody.39 Pada tahun 1951, diadakan perjanjian perdamaian 

dengan Jepang yang disebut Perjanjian San Francisco yang mengakhiri secara 

resmi kedudukan Jepang. Dalam Perjanjian San Fancisco, Vietnam Selatan 

kembali menegaskan hak atas kepulauan Spratly dan Paracel. Badan legislatif 

China mendesak pemerintah untuk memulihkan Paracel dari Perancis.40 Sehingga 

terbentuknya garis putus-putus di peta disekitar hampir seluruh LCS yang disebut 

nine dash line pada tahun 1953. Perancis dalam perang Indocina dengan Vietnam 

mengalami kekalahan dan juga tentara Perancis dan angkatan laut meninggalkan 

pangkalan mereka yang berada di Teluk Cam Ranh pada tahun 1956.41 Pada tahun 

1956, Taiwan menduduki kembali Itu Aba dengan menempatkan satu pasukan 

berkekuatan enam ratus tentara, serta membangun landasan pesawat dan instalasi 

militer.42 Pada tahun 1967 negara-negara yang terlibat dalam klaim di LCS 

melakukan inisiatif untuk membhas bagaimana negara-negara dalam menangani 

landas kontinen diluar yuridiksi nasional.43 

Pada tahun 1971, Manila menggunakan kekuatan militer untuk 

menggususr pasukan nasionalis China dari pulau Itu Aba. Beijing awalnya 

                                                           
38 Tonnesson, Op. Cit.  
39 Ibid.  
40 Kindyana, Op. Cit. 
41 Tonnesson, Op. Cit. 
42 Kindyana, Op. Cit. 
43 Poonsiri dan Araya, Op. Cit., hal. 8 
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bersikap keras terhadap hal tersebut, tetapi beralih ke pendekatan yang lebih lunak 

dengan menanggapi secara tidak langsung dalam pidatonya dalam sebuah resepsi 

untuk delegasi Korea Utara yang berisikan pesan secara jelas bahwa kepulauan 

Spratly dan kepulauan Paracel selalu menjadi wilayah China. China memiliki 

kedaulatan yang tidak dapat disangkal atas pulau-pulau ini dan benar-benar tidak 

mengizinkan negara untuk melanggar hak kedaulatan dengan alasan apapun dan 

dalam bentuk apapun. Pemerintah Filipina harus segera menghentikan klaimnya 

di wilayah China dan menarik semua personelnya dari kepulauan Spratly.44 

Setelah konflik dengan Perancis, Vietnam kemudian berkonflik dengan China 

tahun 1974. Dengan jatuhnya Vietnam Selatan, pada tahun 1975 Hanoi mulai 

mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau di LCS dan pulau-pulau yang diduduki 

dalam kepulauan Spratly yang telah dipegang oleh rezim Saigon.45 Vietnam 

menyatakan pada tahun 1977 bahwa perairannya meliputi kepulauan Paracel dan 

kepulauan Spratly dan membentuk 200 mil ZEE. Kemudain dierspon Beijing 

dengan menegaskan bahwa kepulauan Spratly selalu menjadi bagian dari wilayah 

China. Setiap invasi dan pendudukan bersenjata oleh negara asing terhadap 

kepulauan Spratly merupakan tindakan illegal.46 Selain konflik antara Vietnam 

dengan China, Malaysia juga bermasalah dengan Vietnam mengenai 

kependudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu 

Layang-Layang. Kemudian tahun 1977 Malaysia menerbitkan peta baru sebagai 

tanda wilayah yang dimiliki oleh Malaysia. Tidak hanya Vietnam, Malaysia juga 

                                                           
44 Eric Hyer, The South China Sea Disputes: Implications of China’s Earlier Territorial 

Settlements, Pasific Affairs, Vol, 68, No, 1 (Spring 1995), Columbia: Pasific Affairs University of 

British Columbia, hal. 39. 
45 Ibid., hal. 36 
46 Ibid., hal. 37 
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berkonflik dengan Filipina tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta baru 

dimana landas kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di 

bagian selatan LCS. Klaim wilayah bagian selatan LCS banyak dilakukan oleh 

Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Pada tahun 1982, adanya 

penandatanganan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut 

(UNCLOS) yang merupakan hasil dari pembahasan negara-negara mengenai 

landas kontinen yang relevan dengan sengketa di LCS.47  

Pada tahun 1983, Malaysia menduduki tiga tempat di kepulauan Spratly.48 

China menguasai wilayah bagian selatan pada tahun 1988 dengan membangun 

konstruksi dan instalasi militer serta menghadirkan militernya secara rutin di 

wilayah tersebut. Pada tahun ini, konflik antara China dengan Vietnam terjadi lagi 

yang dilatar belakangi persaingan keduanya di Indocina. Konflik yang kedua ini, 

berhubungan dengan klaim-klaim China dan Vietnam dan peningkatan militerisasi 

kedua negara sebagai kekuatan tertinggi di kepulauan Spratly.49  

China dalam klaim terhadap kepulauan Spratly juga berkonflik dengan 

Filipina, namun relatif lebih tenang dibandingkan China dengan Vietnam. 

Peningkatan konflik antara China dan Filipina setelah China menempatkan kapal 

perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yaitu di Mischief Reef 

pada tahun 1994 yang diklaim oleh Filipina.50 Kemudian pada tahun 1995, 

Filipina membongkar fasilitas yang dibangun oleh China di kepulauan Spratly dan 

                                                           
47 Poonsiri dan Araya, Op. Cit., hal. 8 
48 Commodore Agus Rustandi, The South China Sea Dispute: Opportunities for ASEAN to 

Enhance Its Policies in Order to Achieve Resolution, Centre for Defence and Strategic Studies, 

Indo Pacific Papers, April 2016, Australian Defence College.  
49 Kindyana, Op. Cit.  
50 Rustandi, Op. Cit., hal. 3 
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juga menangkap nelayan china yang juga berada di wilayah tersebut. Filipina juga 

menghentikan kapal-kapal China pada tahun 1997 yang mencapai Scarborough 

Shoal dengan menggunakan beberapa kapal angkatan laut.51 Filipina tidak hanya 

konflik wilayah dengan China, tapi juga Vietnam. Pulau-pulau yang menjadi 

konflik oleh Filipina dan Vietnam adalah Pugad, Sin Cowe, Nam Yit, dan Sand 

Cay. Filipina menganggap keempat pulau tersebut sebagai bagian dari kalayan, 

yaitu wilayah pendudukan Filipina yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. 

Pada tahun 1999, konflik antara Filipina dan Vietnam meningkat karena pesawat 

pengintai Filipina ditembak oleh pasukan Vietnam yang terbang di atas kepulauan 

Spratly. Perkembangan konflik di LCS mulai meningkat kembali pada tahun 

2009, karena China mengajukan secara resmi peta wilayah teritorialnya kepada 

PBB yang meliputi seluruh kepulauan Spratly dan Paracel.52 Selain itu juga pada 

tahun 2009 Vietnam mengajukan kepada Komisi Batas Landas Kontinen 

mengenai perpanjangan landas kontinen hingga melampaui 200 mil laut.53 

2.2  Laut China Selatan dalam Perspektif China 

Semua klaim China di LCS berdasarkan pada historis, bahwa orang 

Tionghoa yang menemukan pulau-pulau di LCS pada masa Dinasti Han abad ke-2 

SM. Kemudian pemerintahan Qing mengambil yuridiksi atas kepulauan Paracel 

pada awal abad ke-20.54 Klaim China terdefinisikan dalam nine dash line, 

                                                           
51 Poonsiri dan Araya, Op. Cit., hal. 16 
52 Kindyana, Op. Cit. 
53 Talita Pinotti, China and Vietnam in The South China Sea: Disputes and Strategic Questions, 

Brazilian Journal of Strategy and International Relation, Vol, 4, No, 8 (2015), Brasil: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, hal. 168. 
54 Jakob Clausager Jensen, 2011,China and the South China Sea Disputes,Tesis,Steen Fryba 

Christensen CCG,Aalborg University,hal.51 
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kawasan yang membentang beratus-ratus mil dari selatan hingga ke kawasan 

timur provinsi Hainan.55  

Garis putus-putus atau nine dash line meliputu sekitar 2.000.000 kilometer 

persegi ruang maritim, setara dengan sekitar 22 persen dari luas daratan China 

tidak termasuk Taiwan dan pulau Pratas. Garis putus-putus meliputi sekitar 13 

kilometer persegi luas daratan yang mencakup kepulauan Paracel, kepulauan 

Spratly, dan karang Scarborough.56 Beberapa analis kebijakan China berpendapat 

bahwa kawasan tersebut dianggap sebagai perairan China baik sebagai perairan 

internasional atau laut teritorial.57 Secara signifikan, nine dash line memotong 

bagian tengah dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Filipina, Brunei Darussalam, 

Malaysia, Indonesia dan Vietnam.58  

Gambar 2.1 Garis Putus-Putus China di Laut China Selatan59 

 
Sumber: S. Gupta, 2015, The Nine Dash Line and Its Basis in International Law, China-US Focus, 

Hong Kong: China-United States Exchange Foundation Ali Maksum, Regionalisme dan 

Kompleksitas Laut China Selatan, Jurnal Sospol. 

                                                           
55 Ali Maksum, Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. Jurnal Sospol, Vol, 2, No, 2 

(2017) hal.9  
56 China: Maritime Claims in the South China Sea, Bureau of Ocean and International 

Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State, Desember 2014, hal.4. 
57 Peter Dutton, Three Disputes and Three Objective China and the South China Sea. Naval War 

College Review, Vol, 64, No, 4 (2011) hal. 45 
58 Michael McDevitt, The South China Sea : Assessing U.S. Policy and Options for the Future, A 

CAN Occasional Paper, November 2014, hal. 3. 
59 Maksum, Op. Cit., hal. 7 
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Seperti penjelasan disertai gambar bahwa nine dash line yang ditetapkan China 

memotong ZEE dari Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan 

Vietnam. Sehingga China mendapatkan protes dari negara-negara tersebut, salah 

satunya Filipina yang membawa ke Permanent Court Arbitration (PCA). Tiga 

dasar materi yang diajukan oleh Filipina pada 22 Januari 2013, yaitu:60 

1. Menyatakan bahwa hak dan kewajiban negara-negara pengklaim LCS 

diatur oleh UNCLOS, dan klaim China berdasarkan nine dash line tidak 

sesuai dengan UNCLOS. 

2. Menetukan wilayah-wilayah klaim China dan Filipina berdasarkan Pasal 

121 UNCLOS. 

3. Memungkinkan Filipina untuk menggunakan hak-hak di dalam maupun di 

luar ZEE dan landas kontinen yang ditetapkan dalam konvensi. 

Putusan dari materi gugatan Filipina yang dikeluarkan PCA pada 12 Juli 2016, 

yaitu:61 

1. China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan 

Konvensi Hukum Laut 1982 konsep nine dash line dinyatakn tidak 

memiliki landasan hukum. 

2. Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE. 

3. China telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap 

ikan, terutama di Scarborough Shoal. 

                                                           
60 The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28 dalam Muhammad Rafi Darajati, Huala 

Adolf, dan Idris, Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap 

Negara Disekitar Kawasan Tersebut, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol, 48, No, 1 (2018), 

Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 35. 
61 Ibid., hal. 35-36 



35 
 

4. Eksplorasi minyak China di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan 

Filipina. 

5. China merusak ekosistem di kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti 

penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan. 

6. Tindakan China telah memperburuk konflik dengan Filipina.  

Banyak penulis di China mengkategorikan dasar hukum dari garis putus-putus 

dilihat dalam empat sudut pandang.62 

1) Garis yang berfungsi untuk menampilkan kehendak mengenai 

kependudukan pulau-pulau tersebut. 

2) Garis yang menggambarkan ruang lingkup hak historis yang menunjukkan 

wilayah untuk mengembangkan sumber daya.  

3) Penafsiran batas perairan secara historis yang dicapai oleh kedaulatan 

China. 

4) Garis sebagai gambaran ruang lingkup pengaruh China.  

Garis putus-putus atau nine dash line mencerminkan kepentingan keamanan 

maritim China yang ada di LCS. China memandang LCS sebagai wilayah yang 

memiliki kepentingan geostrategic inti dan sebagai bagian dari garis pertahanan 

yang didirikan di darat dan di laut untuk melindungi populasi utama China dan 

pusat-pusat ekonomi.63 Bagi China wilayah ini sangat penting bukan hanya karena 

banyaknya jenis ikan, tetapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung 

perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan. Letak geografis laut yang 

berdekatan dengan beberapa selat memungkinkan adanya migrasi ikan dari satu 

                                                           
62 Taisaku Ikeshima, China Dashed Line in the South China Sea :Legal Limits and Future 

Prospects, No. 10, 2013, Waseda Global Forum, hal. 19. 
63 Dutton, Op. Cit., hal. 48 
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ZEE ke ZEE lainnya. Selain itu, menurut perkiraan China tingkat produksi 

minyak di LCS terutama di kepulauan Spratly mencapai 1,4-1,9 juta barel 

perhari.64 

 China menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat 105 miliar barel 

cadangan hidrokarbon di sekitar Spratly. Mayoritas perdagangan China banyak 

berpusat di LCS. Secara militer LCS sebagai penyangga maritim bagi provinsi-

provinsi China selatan.65 Dalam pandangan China LCS adalah wilayah yang 

ditemukan oleh dinasti dari China, yang menjadi dasar adanya klaim wilayah 

China berupa garis putus-putus atau nine dash line. Selain itu, China melihat LCS 

banyak memiliki potensi yang dapat menguntungkan China, seperti sumber daya 

mineral dan beragam jenis ikan sehingga dapat menjadi dasar dari perkembangan 

ekonomi China. Banyaknya potensi yang terdapat di LCS, China juga 

mengembangkan militernya di LCS guna menjaga hak wilayah yang diklaim 

berdasarkan sejarah yang dipercaya China.  

2.3  Kepentingan China di Laut China Selatan  

Klaim kepemilikan atas wilayah Laut China Selatan didasarkan pada tiga hal 

pokok, yaitu kemajuan ekonomi, politik, dan pertahanan serta keamanan.  

1. Ekonomi 

Sumber daya mineral berupa cadangan minyak di LCS yang menjadi 

kepentingan China dalam klaim kepemilikan wilayah, yang digunakan dalam 

                                                           
64 Harini, Op. Cit., hal. 45 
65 M. Taylor Fravel, China’s Strategy in the South China Sea. Journal of International and 

Strategic Affairs, Vol, 33, No, 3 (2011), Singapura: ISEAS, hal. 296.  
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jangka panjang untuk menopang kebutuhan dalam negeri.66 Dengan mengklaim 

lebih dari 95 persen wilayah LCS dan mengandalkannya sebagai 85 persen impor 

minyak mentah China.67 Melalui tiga perusahaan minyak, yaitu China National 

Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petroleum and Chemical 

Corporation (Sinopec), dan China National Petroleum Corporation (CNPC).68  

Selain eksplorasi minyak, kepentingan ekonomi lainnya seperti industri 

perikanan yang penting bagi kehidupan ekonomi penduduk di beberapa provinsi 

yang berdekatan dengan LCS, seperti Guangdong, Hainan, dan Guangxi. Laut 

China Selatan juga sangat penting digunakan sebagai jalur transportasi dengan 

Selat Malaka, yang mana empat perlima dari impor China melewati Selat Malaka 

yang kemudian diteruskan ke LCS.69 

Laut China Selatan digunakan oleh pemerintah China sebagai bagian dari 

one belt one road (OBOR), yang merupakan upaya China untuk menghidupkan 

kembali jalur sutra kuno yang sudah lama menjadi rute kuno perdagangan 2000 

tahun yang lalu. Diprakarsai oleh Dinasti Han dengan rute laut melalui Asia 

Tenggara, Timur Tengah, hingga Venesia dan Eropa.70 Diluncurkan pada tahun 

2013 oleh presiden Xi Jinping untuk fokus pada peningkatan dan penciptaan rute 

                                                           
66 Setyasih Harini, Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan, vol, 14, no, 

21, Surakarta : Universitas Sriwijaya, hal. 47. 
67 Cobus, Loc.Cit. 
68 U.S. Energy Information Administration, 2013, South China Sea, diakses dalam 

https://www.eia.gov/ (02/10/2018,01:48 WIB) 
69 Mingjiang Li, Reconciling Assertivenessand Coopertaion ? China’s Changing Approach to the 

South China Sea Dispute. Security Challenges, vol, 6, no, 2 (winter 2010), hal. 52-53. 
70 Kampung Muslim, The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road , 

http://kampungmuslim.org/one-belt-one-road/?print=print dalam Khairin Ulyani Tarigan, 2017, 

Implikasi Penerapan Sistem One Belt One Road (Jalur Sutra Tiongkok) terhadap Perdagangan 

Internasional di Indonesia, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.  
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perdagangan.71 One belt one road merupakan realisasi rencana pemerintah China 

untuk menargetkan ekspor dan impor yang lebih luas ke banyak negara. Tujuan 

lain dari OBOR adalah konektivitas dan kerjasama antar negara terutama China 

dan Eurasia. One belt one road terdiri dari dua komponen utama, yaitu silk road 

economic belt (SREB) yang berbasis darat, dan maritime silk road (MSR) yang 

berbasis laut.72  

Peran SREB adalah meningkatkan dan mengembangkan jalur darat, 

seperti membangun “jembatan tanah Eurasia” yang merupakan sebuah rantai 

logistik dari pantai timur China sampai ke Eropa Barat. Salah satu elemen MSR 

dalam OBOR adalah membangun rute laut yang membentang dari barat pantai 

timur China ke Eropa melalui LCS dan Samudera Hindia.73 Dalam hal politik, 

Laut China Selatan dianggap sebagai teritorial untuk memproyeksikan politik luar 

negeri China terhadap negara-negara Asia Tenggara. Sehingga China dapat 

menegaskan perannya sebagai negara besar dalam kawasan regional.74 

2. Pertahanan dan Keamanan 

Faktor yang melatar belakangi adanya pertahanan dan keamanan LCS oleh 

China adalah lemahnya kekuatan laut China yang dapat mempermudah 

imperialisme barat, sehingga China membutuhkan armada angkatan laut yang 

kuat dan pangkalan yang strategis. Sikap pertahanan yang dilakukan China di 

                                                           
71 China-Britain Bussiness Council, “One Belt One Road”, dalam 
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LCS berkaitan dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan 

maritime baik di tingkat regional maupun internasional.75 Dalam memperkuat 

pertahanan dan keamanan China di LCS, China melakukan reklamasi dan juga 

konstruksi pada tahun 2014 di wilayah kepulauan Spratly (South Johnson Reef, 

Cuarteron Reef, Gaven Reef, Fiery Cross Reef, Subi Reef, Mischief Reef, dan 

Hughes Reef).  

Tujuan dari adanya reklamasi adalah memperkuat kedaulatan wilayah klaim 

China, memperbaiki kondisi hidup penduduk setempat, berkontribusi pada 

keamanan navigasi internasional, dan meningkatkan proyeksi kekuatan militer.76 

Wilayah kepulauan Spratly memiliki arti penting bagi pertahanan. Digunakan 

sebagai tempat unrtuk melakukan pengamatan atau pencegatan terhadap segala 

aktifitas militer negara lain.77 Sebelum melakukan reklamasi di kepulauan Spratly, 

China sudah melakukan reklamasi dan pembangunan pelabuhan di kepulauan 

Paracel pada tahun 2012. Reklamasi dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan 

kota Sansha yang oleh pemerintah akan dibangun kontrol administratif dan juga 

meningkatkan kondisi kehidupan penduduk.78 China terus mengklaim wilayah 

LCS menuju ke arah utara dari kepulauan Paracel, yaitu Tree Island ( Pulau 

Zhaoshu) dan pulau Utara. Reklamasi tambahan dilakukan China di ujung selatan 
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Pulau Utara dan membangun dinding penahan untuk mencegah erosi. China juga 

membangun fasilitas berupa bangunan untuk administrasi.79  

Walaupun, reklamasi yang dilakukan China melanggar ketentuan UNCLOS 

yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan laut. Karena wilayah reklamasi yang 

dilakukan China sudah melebihi batas 200 mil dan tidak termasuk dalam wilayah 

ZEE China. Dalam UNCLOS Pasal 21 dijelaskan bahwa zona maritim dapat 

memperpanjang wilayahnya tidak hanya dari tanah utama wilayah negara pantai, 

tetapi juga dari setiap pulau yang berada di wilayah kedaulatannya. Selain 

melanggar UNCLOS, reklamasi yang dilakukan China juga melanggar ketentuan 

DOC 2002 yang telah disepakati bersama negara-negara ASEAN dengan China. 

Dijelaskan bahwa para pihak yaitu negara-negara ASEAN dan China berusaha 

untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan mempersulit atau 

meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di 

wilayah LCS.80 

Dengan adanya reklamasi tersebut memberi tanda bahwa pendekatan 

kebijakan China lebih fokus kepada wilayah LCS karena keadaan geopolitik 

terlepas dari masalah sejarah di LCS. China menginginkan agar sumber daya yang 

berada di LCS terhubung dalam kontrol SLOC (Sea Lines of Communication), 

dalam hal tersebut nasionalis angakatan laut China berpendapat bahwa 
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kepentingan keamanan yang utama harus mencakup kedaulatan maritim dan 

perlindungan impor sumber daya alam.81 

Selain dari  hal-hal diatas dari klaim yang dilakukan China, terdapat tiga 

tujuan utama di LCS, yaitu82 

1) Integrasi regional, adanya integrasi regional dengan negara LCS lainnya 

dengan alasan untuk ekonomi dan politik. Untuk memudahkan China 

dalam menyalurkan pertumbuhan ekonomi melalui sumber daya di LCS 

dengan aman tanpa adanya perselisihan.  

2) Selain integrasi regional, China juga melakukan peningkatan keamanan 

sumber daya dengan mengontrol sumber daya yang ada di LCS.  

3) Meningkatkan keamanan maritim untuk melindungi perkembangan yang 

dilakukan China di LCS.  

2.4  Laut China Selatan dalam Perspektif Amerika Serikat 

 Laut China Selatan telah menjadi isu hangat dan perdebatan di dunia 

internasional. Kawasan ini telah menjadi perebutan oleh negara-negara yang 

berbatasan langsung atau yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Klaim 

dimulai oleh China atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. 

Bukan hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan LCS, tetapi negara 

diluar kawasan tersebut juga memiliki ketertarikan di LCS termasuk Amerika 

Serikat. Amerika Serikat menilai bahwa LCS sangat dibutuhkan oleh Amerika 

Serikat karena dapat mendukung kekuatan pasukan militer. Negara-negara di 

kawasan LCS juga memiliki kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat.  
                                                           
81 Alessandro Uras, The South China Sea and the Building of a National Maritime Culture: A New 

Chinese Province in the Making, Asian Survey, Edisi Desember 2017, hal. 1012. 
82 Dutton,Op.Cit.,hal.55-57 
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Menurut Amerika Serikat perairan LCS perlu dijaga kestabilan 

keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional. Dalam klaim di 

LCS, peran China menjadi ancaman bagi Amerika Serikat karena sangat 

mendominasi dalam melakukan klaim dan melakukan tindakan-tindakan yang 

provokatif. Tindakan-tindakan China yang telah melibatkan kekuatan militer 

dapat mengancam stabilitas dan dan perdamaian di kawasan LCS.83 

 Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak memihak dalam konflik LCS, 

walaupun mengkritik perilaku China di kawasan dan melakukan aliansi 

pertahanan dengan negara-negara yang mengklaim wilayah LCS.84 Menteri Luar 

Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyebutkan bahwa kegiatan 

pembangunan pulau yang dilakukan China adalah illegal, dan mengatakan bahwa 

akses China ke pulau-pulau di LCS tidak diizinkan.85  

Mengetahui hal ini akan berpotensi mengancam keamanan Asia Pasifik, 

Amerika Serikat memutuskan untuk membantu menyelesaikan konflik LCS. 

Mendukung segala usaha penyelesaian secara damai dan diplomatis. Amerika 

Serikat memiliki prinsip bahwa dalam konflik LCS menghindari adanya kekuatan 

militer. Pada masa pemerintahan Obama, menekankan pentingnya kerangka 

multinasional yang fokus pada wilayah ASEAN.  

Dengan demikian keputusan yang dihasilkan akan bersifat regional dan 

tidak memihak salah satu dari negara yang berkonflik. Bersifat mengikat secara 
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hukum dan cenderung bersifat sebagai forum internasional rule making yang 

dapat mempengaruhi seluruh wilayah. Amerika Serikat mendukung perundingan 

multinasional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit 

(EAS) untuk mengatasi masalah keamanan laut termasuk konflik LCS sebagai 

salah satu agenda resmi.86 

 Dalam konflik LCS, negara yang mendominasi di wilayah regional 

tersebut adalah China yang memiliki perkembangan yang sangat pesat baik 

ekonomi maupun militer. Pada awalnya ekonomi China bersifat tertutup karena 

ideologi komunis yang dianut. Sejak tahun 1978, kepemimpinan China telah 

memperbarui ekonomi China dari ekonomi terencana Soviet menjadi ekonomi 

yang berorientasi pasar. Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah China 

fokus pada perdagangan asing sebagai kegiatan utama untuk pertumbuhan 

ekonomi. Salah satunya dengan membuka lebih dari dua ribu zona ekonomi 

khusus dan melonggarkan hukum investasi yang semula ketat dan tertutup untuk 

menarik modal asing.  

Selain perkembangan ekonomi, China juga mengalami perkembangan 

militer karena investasi yang terus mengalami kenaikan. Pengembangan 

kemampuan militer oleh The Peoples Liberation Army (PLA) seperti personel, 

pelatihan, logistik, fasilitas, dan persenjataan. Dengan perkembangan ekonomi 

dan militer yang dimiliki China mempengaruhi pandangan Amerika Serikat 

                                                           
86 Muflichah Tri Hayu Widhawaty, Pendekatan Amerika Serikat Terkait Penyelesaian Sengketa 
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terhadap kekuatan China sebagai negara yang memiliki kekuatan besar di LCS.87 

Amerika Serikat melihat bahwa ancaman China akan mengganggu dan 

mengancam Amerika Serikat dimasa mendatang. Laksamana Robert F. Willard, 

yang merupakan Komandan Komando Pasifik Amerika Serikat menjelaskan 

bahwa nilai jalur laut kawasan LCS untuk perdagangan bilateral tahunan bernilai 

US$ 5,3 triliun, dimana US$ 1,2 triliun terkait dengan Amerika Serikat.88 

 Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan serangkaian pernyataan 

publik yang mengkritik berbagai tindakan China yang provokatif, agresif, dan 

tidak stabil. Sehingga Amerika Serikat melakukan kesepakatan dengan Filipina 

untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan juga meningkatkan hubungan 

dengan Vietnam. Amerika Serikat dan Jepang telah berkomitmen untuk 

menyediakan kapal penjaga pantai dan sarana lain untuk meningkatkan keamanan 

maritim Filipina. Wilayah klaim paling luas atas hak di LCS adalah nine dash 

line, yang meliputi hampir seluruh LCS.  

China dan Taiwan saling mengklaim nine dash line, tetapi tidak dapat 

menggambarkan dan megklarifikasikan dengan jelas atas klaimnya terhadap nine 

dash line. Amerika Serikat menaruh perhatian pada hal tersebut karena 

menghormati hukum dan norma internasional yang merupakan fondasi mendasar 

dari sistem internasional. Klaim yang begitu besar akan sangat mempengaruhi hak 
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sejumlah negara lain, yang ingin menggunakan hak eksplorasi atau memancing di 

tempat yang jelas merupakan perairan internasional.89  

 Amerika Serikat tidak ingin terlihat terlibat dalam konflik LCS, para 

pembuat kebijakan Amerika Serikat harus mempertimbangkan LCS dalam hal 

cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah sehingga dapat mengurangi 

ketegangan, mencegah penggunaan kekuatan militer oleh berbagai pihak, 

melindungi hak-hak hukum masyarakat internasional, mendorong langkah-

langkah untuk memulihkan hubungan negara-negara yang terlibat, dan 

mempertahankan hubungan baik dengan semua pihak. Konflik klaim wilayah 

selalu berkaitan dengan ZEE, dimana Amerika Serikat harus mendorong negara-

negara pengklaim untuk mencapai kesepakatan mengenai zona penangkapan ikan 

yang memungkinkan nelayan dari negara-negara lainnya dapat memancing tanpa 

ada gangguan namun sesuai dengan batasan, agar mencegah ancaman dari 

punahnya spesies yang terdapat di LCS.90  

Dalam konflik LCS Amerika Serikat melihat posisinya sebagai penengah 

dari adanya konflik tersebut. Ikut serta dalam penyelesaian konflik bersama 

dengan ASEAN. Sebagai negara yang memiliki kekuatan di dunia, maka Amerika 

Serikat perlu terlibat dalam konflik tersebut, namun tidak luput dengan terlibatnya 

Amerika Serikat juga sebagai kepentingan nasional bagi negaranya.  

  

 

 

                                                           
89 Jeffrey Bader, Kenneth Lieberthal, dan Michael McDevitt, Keeping the South China Sea in 

Perspective, The Foreign Policy Brief, Brookings, Agustus 2014, hal. 6-7. 
90 Ibid., hal. 9 
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