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BAB III  

FREEDOM of NAVIGATION AMERIKA SERIKAT di LAUT CHINA 

SELATAN 

Konflik Laut China Selatan menjadi pembahasan dunia internasional 

karena melibatkan beberapa negara, yang kebanyakan negaranya yaitu negara-

negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat 

beberapa upaya seperti Declaration on the Conduct (DOC) oleh para Menteri 

Luar Negeri negara anggota ASEAN, yang ditandatangani di Manila pada 22 Juli 

1992 untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di LCS.91  

Sepuluh tahun setelahnya, ASEAN mengeluarkan Declaration on the 

Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) bersama dengan China yang 

ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002. Berisikan 

komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip 

hukum internasional, menghormati freedom of navigation di LCS, menyelesaikan 

sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan 

konflik.92 

Pada pertemuan kelompok kerja bersama antara ASEAN dan China ke-9 

di Suzhou, provinsi Jiangsu pada September 2013, kedua belah pihak sepakat 

membentuk Code of Conduct (COC)93 sebagai mekanisme operasional 

                                                             
91 Laut China Selatan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 28 Februari 2013. 
92 Ibid.  
93 Hong Thao Nguyen, A Code of Conduct for the South China Sea: Effective Tool or Temporary 

Solution ?, Maritime Awareness Project, 28 Maret 2017, hal. 1. 
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pencegahan konflik dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara 

efektif.94  

Adanya COC membantu ASEAN menegaskan kembali perannya dalam 

menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui penerapan hukum 

internasional, khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS). Dengan 

sistem COC yang bersifat mengikat, China tetap melakukan reklamasi dan 

pemasangan peralatan militer.95 Meskipun ASEAN berupaya dalam proses COC, 

tetapi China tidak tergesa-gesa dalam penyusunan COC. Sehingga belum ada 

rencana kerja yang spesifik terkait penyusunan COC.96 

Selain dari negara yang berbatasan dengan kawasan LCS, terdapat negara 

di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India yang memiliki 

kepentingan terhadap LCS.97 Peran Amerika Serikat dalam konflik LCS terlihat 

saat menteri luar negeri, Hillary Clinton mendukung persetujuan Law of the Sea 

Convention yang akan mendukung negara-negara lain menantang klaim China di 

daerah sengketa.98 Pada Juli 2012, senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi 

524 yang salah satunya menyatakan dukungan penuh terhadap DOC. 

Menunjukkan komitmen Amerika Serikat membantu negara-negara Asia 

                                                             
94 Loc. Cit. 
95 Hong Thao Nguyen, Loc. It., hal. 2 
96 Muhar Junef, Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan, Jurnal Penelitian Hukum DE 

JURE, Vol, 18, No, 02 (2018), Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, hal. 232.  
97 Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung, Kepentingan Amerika Serikat 

dalam Konflik Laut China Selatan, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol, 01, No, 01 (2018), 

Manado: Universitas Sam Ratulangi (FISIP).  
98 Ibid.  
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Tenggara dalam konflik LCS.99 Amerika Serikat kemudian menjadi salah satu 

aktor penting dalam konflik LCS.  

3.1  Keterlibatan dan Kepentingan Amerika Serikat di Laut China Selatan 

 Keterlibatan Amerika Serikat pada konflik ini dimulai sejak pertengahan 

tahun 1990an. Amerika Serikat pertama kali memperlihatkan kebijakannya saat 

terjadi  ketegangan karena pembangunan yang dilakukan China di Mischief Reef 

pada tahun 1995.100 Pada Mei 1995, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat menggaris bawahi lima poin penting tentang kebijakan Amerika Serikat di 

LCS, yaitu penyelesaian sengketa secara damai, menjaga perdamaian dan 

kestabilan kawasan, menjaga kebebasan navigasi, netralitas dalam sengketa, dan 

menghargai prinsip-prinsip internasional dalam UNCLOS. Kelima poin tersebut 

masih relevan dalam kebijakan Amerika Serikat di LCS, yang digunakan dalam 

berbagai pernyataan pejabat senior pemerintahan sejak tahun 2009.101  

Pada tahun 2009, Amerika Serikat kembali memperhatikan kawasan 

sengketa LCS yang disebabkan dua faktor, yaitu ancaman China terhadap 

perusahaan minyak Amerika Serikat yang beroperasi di laut lepas pantai Vietnam 

pada tahun 2008, dan perlakuan China terhadap kapal USNS impeccable dan 

kapal angkatan laut Amerika Serikat.102Pada tahun 2010, Amerika Serikat 

melakukan perbaruan kebijakan di LCS dengan menambahkan tiga poin baru 

setelah adanya peningkatan ketegangan negara-negara pengklaim, yang mana hal 

                                                             
99 Ibid. 
100 Ibid.  
101 Arief Bakhtiar dan Gebyar Lintang Ndadari, Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa 

Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama, Jurnal Hubungan 

Internasional, Vol, 06, No, 01 (2017), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 5.  
102 Melita Angelin Bidara, Op. Cit. 
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tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk terlibatnya Amerika Serikat di LCS. 

Beberapa bentuk keterlibatan Amerika Serikat seperti:  

1. Pertemuan ASEAN Regional Forum di Hanoi 

Pada pertemuan tahunan ASEAN Regional Forum (ARF) yang dilakukan 

di Hanoi, Amerika Serikat menyatakan dukungan dalam proses diplomatik dengan 

kerjasama tanpa adanya kekerasan. Dengan meyakini bahwa klaim wilayah laut 

yang sah harus berdasarkan pada pengukuran daratan dan hukum yang berlaku. 

Serta  Amerika Serikat juga ingin memfasilitasi confidence building measures 

untuk mengurangi konflik yang sesuai dengan Declaration on a Code of Conduct 

tahun 2002, dan mendukung penyusunan draf lengkap tata berperilaku (COC) di 

LCS.103 

2. Kerjasama Militer  

Terlibatnya Amerika Serikat di LCS dipermudah dengan adanya aliansi 

dengan negara-negara saing China yang juga mengklaim wilayah di LCS salah 

satunya adalah Filipina. Pada saat terjadi konflik antara China dengan Filipina  

mengenai penembakan kapal-kapal nelayan Filipina dan mengirimkan kapal 

perang untuk berpatroli di kawasan tersebut. Sehingga Filipina meminta 

pertolongan kepada aliansinya, yaitu Amerika Serikat. Dengan cara tersebut yang 

menjadi pintu masuk lain bagi Amerika Serikat terlibat di LCS.104  

                                                             
103 M. Taylor Fravel, U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995, Policy 

Report, S. Rajaratnam School of International Studies, Maret 2014, hal. 2. 
104 Handhitya Yanuar Pamungkas, Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat pada Sengketa 

Kepulauan Spratly Tahun 2011, Ilmu Hubungan Internasiona Universitas Jember, diakses dalam 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhitya%20Yanuar%20Pamung

kas.pdf?sequence=1 (03/11/2018,00:48 WIB) 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhitya%20Yanuar%20Pamungkas.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhitya%20Yanuar%20Pamungkas.pdf?sequence=1
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Keterlibatan Amerika Serikat dalam kerjasama militer dilakukan dengan 

Filipina dalam mutual defense treaty pada tahun 1951. Kedua negara melakukan 

aktivitas militer untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan militer Filipina 

dalam merespon kemungkinan dari adanya ancaman keamanan. Selain melakukan 

kerjasama dengan Filipina, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan 

Vietnam dengan ditanda tanganinya statement of intent on military medical 

cooperation di Hanoi. Dalam bentuk penjualan senjata dan kerjasama militer yang 

ditandai dengan latihan bersama angkatan laut.105 Amerika Serikat harus terus 

aktif dalam konflik di LCS agar tidak kehilangan pengaruh di dunia internasional.  

Amerika Serikat menyatakan bahwa peran dan keterlibatannya dalam 

konflik LCS hanya sebagai upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal yang 

melewati perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi resiko 

sengketa yang ada di kawasan.106 Pedoman pertahanan Amerika Serikat 

menyebutkan bahwa munculnya China sebagai kekuatan regional dapat berpotensi 

mempengaruhi perekonomian dan keamanan Amerika Serikat. Kepentingan 

utama Amerika Serikat di LCS adalah untuk menjaga kepemimpinan global. 

Dalam menjaga pengaruh dan kekuatannya, Amerika Serikat menunjukkan 

kemampuannya dalam setiap kesempatan penting pada tingkat internasional salah 

satunya sengketa LCS.107 Amerika Serikat memiliki dua kepentingan utama di 

LCS, yaitu akses dan stabilitas.  

 

 

                                                             
105 Arief Bakhtiar dan Gebyar Lintang Ndadari, Op Cit., hal. 5-7 
106 Ibid.  
107 Ibid., hal. 7-8 
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1. Kepentingan Akses  

Dalam kepentingan akses di LCS, Amerika Serikat ingin mempertahankan 

akses tanpa hambatan ke perairan di LCS. Akses tanpa hambatan dianggap 

penting oleh Amerika Serikat karena dua alasan. Pertama, untuk menopang 

dinamika ekonomi kawasan berdasarkan pada perdagangan intra regional dan 

internasional. Salah satunya dengan adanya proyek Belt and Road Initiative (BRI) 

China di LCS.  

Proyek BRI adalah strategi China mempromosikan sistem ekonomi 

melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi melalui jalur darat dan 

laut sampai kawasan Afrika dan Eropa Barat. Hal tersebut yang menjadi faktor 

penting terlibatnya Amerika Serikat di LCS.108 Kedua, untuk menopang 

kemampuan Amerika Serikat dalam memproyeksikan kekuatan militer, bukan 

hanya di Asia Timur tetapi juga di seluruh dunia. Karena kapal angkatan laut 

Amerika Serikat banyak yang melewati LCS menuju ke Samudera Hindia dan 

Teluk Persia.109 Selain itu kepentingan Amerika Serikat dalam akses kegiatan 

eksplorasi sumber daya mineral pada tahun 2011, oleh perusahaan Exxon Mobil 

Amerika Serikat yang dijalankan oleh perusahaan nasional Vietnam melakukan 

survey pengeboran minyak.110 

2. Kepentingan Stabilitas 

Amerika Serikat aktif dalam isu kawasan melalui dukungan terhadap  

ASEAN dalam penyelesaian sengketa LCS, dengan pembuatan prinsip dasar 

untuk mengatur dan mencegah berkembangnya sengketa. Amerika Serikat 

                                                             
108 Ibid., hal. 10 
109 Fravel, Op. Cit., hal.2 
110  Melita Angelin Bidara, Op. Cit. 



52 
 

mendorong ASEAN untuk membuat kemajuan dalam rangka penyelesaian COC 

sehingga menghasilkan peraturan dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan 

sengketa secara damai.111  

Upaya lain Amerika Serikat yang berkaitan dengan kepentingnnya di LCS 

adalah menjaga keamanan jalur pelayaran dan menjaga keamanan SLOCs di LCS,  

menjaga kelancaran arus distribusi perdagangan di dunia, dan menjaga mobilitas 

militer dan ekonomi Amerika Serikat di LCS.112  

3.2   Freedom of Navigation Amerika Serikat dan Implementasi di Laut 

China Selatan 

Program FON Amerika Serikat telah dilakukan di seluruh dunia sejak 

1979. Kemudian pada tahun 2014  FON dengan operasi militer dilakukan di 

LCS.113 Kebebasan Navigasi atau freedom of navigation  adalah operasi oleh 

angkatan laut dan udara Amerika Serikat yang memperkuat hak dan kebebasan 

yang diakui secara internasional dengan menantang klaim maritim yang 

berlebihan.114 Klaim maritim yang berlebihan adalah pernyataan oleh negara-

negara yang tidak konsisten dengan ketentuan UNCLOS, dengan kata lain 

melanggar hukum atau illegal. Secara umum klaim maritime yang berlebihan 

dilihat dari dua jenis klaim, yaitu yang pertama, klaim yang tidak konsisten 

dengan pembagian hukum laut dan wilayah udara, dan yang kedua, pembatasan 

                                                             
111 Arief Bakhtiar dan Gebyar Lintang Ndadari, Op Cit., hal. 9 
112 Ibid. 
113 Bonnie S. Glaser, Michael J. Green, Gregory B. Poling, The U.S. Assert Freedom of Navigation 

in the South China Sea, Center for Strategic and International Studies, diakses dalam 

https://www.csis.org/analysis/us-asserts-freedom-navigation-south-china-sea (10/11/2018, 01:58 

WIB) 
114 Eleanor Freund, Kebebasan Navigasi di Laut Cina Selatan: Panduan Praktis, Harvard 

Kennedy School Belfer Center, diakses dalam https://www.belfercenter.org/publication/freedom-

navigation-south-china-sea-practical-guide (25/1/2019,16:35 WIB) 

https://www.csis.org/analysis/us-asserts-freedom-navigation-south-china-sea
https://www.belfercenter.org/publication/freedom-navigation-south-china-sea-practical-guide
https://www.belfercenter.org/publication/freedom-navigation-south-china-sea-practical-guide
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pada navigasi dan hak penerbangan berlebih.115 Program FON Amerika Serikat 

juga sebagai dukungan dari karakteristik  UNCLOS, yang merupakan  rezim 

hukum yang mengatur semua penggunaan lautan dan sumber dayanya. Dalam 

UNCLOS membahas tentang laut tertutup atau laut setengah tertutup dalam BAB 

IX Pasal 122 sampai 123. Pasal 122 menyatakan bahwa laut tertutup atau laut 

setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut, atau laut yang dikelilingi oleh 

dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera, oleh 

suatu alur yang sempit atau seluruhnya terutama dari laut teritorial dan ZEE dua 

atau lebih negara pantai.116 

Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup 

diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya 

hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan 

lingkungan. Pasal 123 UNCLOS  menjelaskan bahwa negara-negara yang 

berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup sebaiknya 

bekerjasama satu sama lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh 

karena itu, negara-negara harus berusaha melalui organisasi regional yang tepat 

untuk:117 

1. Mengkordinasikan pengelolaan konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi 

sumber kekayaan hayati laut.  

2. Mengkordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut. 

3. Mengkordinasikan kebijakan riset ilmiah bersama di kawasan.  

                                                             
115 Ibid.  
116 Agung Pamungkas, Op. Cit. 
117 Ibid. 
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4. Mengundang negara lain untuk bekerjasama dalam pelaksanaan lebih 

lanjut ketentuan pasal ini.  

Laut China Selatan termasuk dalam golongan laut setengah tertutup. Karena letak 

LCS berada diantara negara-negara pantai.118  

Salah satu karakteristik UNCLOS yang berhubungan dengan program 

FON Amerika Serikat yaitu semua negara dapat menikmati kebebasan tradisional 

navigasi, penerbangan, penelitian ilmiah, dan memancing di laut lepas.119 

Sebagaimana yang terdapat dalam part VII article 87 UNCLOS 1982 tentang laut 

lepas, bahwa laut lepas merupakan kawasan yang memiliki fungsi sama terhadap 

seluruh negara di dunia.  

Setiap negara memiliki hak yang sama terhadap kawasan tersebut 

sebagaimana juga dengan pemanfaatannya guna mencapai kepentingan 

nasional.120 Jalur freedom of navigation (FON) merupakan kawasan yang 

terhindar dari segala kemungkinan intervensi.121 Secara umum terdapat tiga cara 

Amerika Serikat menentang klaim maritim yang berlebihan sebagai bagian dari 

program FON, yaitu komunikasi diplomatik melalui korespondensi dan catatan 

protes formal, pernyataan operasional yang dilakukan oleh angkatan laut dan 

udara Amerika Serikat yang menegaskan hak dan kebebasan navigasi yang diakui 

secara internasional, serta konsultasi bilateral dan multilateral.122  

                                                             
118 Ibid.  
119 Ocean and Law of the Sea United Nation, dikases dalam 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 

(21/1/2019,16:50 WIB) 
120 Bahri, Op. Cit., hal. 171 
121 Bahri, Op. Cit., hal. 168-169 
122 Freund, Loc. Cit. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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Sejak 1978, China menetapkan dirinya sebagai negara maritime yang 

fokus pada pengembangan angkatan laut. China telah menunjukkan akan 

melakukan navigasi di wilayah perairan dalam pencapaian kepentingan 

nasionalnya. Keadaan ini membawa China secara perlahan menuju penguasaan di 

LCS.123 Berdasarkan hukum China, setiap kapal negara asing yang ingin 

memasuki wilayah China termasuk di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif harus 

mendapat izin dari China. Dalam hal ini, China mengambil tindakan inisiatif 

sebagai aktor pengawas dalam lalu lintas pelayaran di jalur tersebut. Sehingga 

setiap negara yang memiliki kepentingan atas kawasan tersebut menjadi khawatir 

terhadap pengawasan China .124  

Dalam perkembangannya, LCS seolah telah menjadi bagian dari wilayah 

teritori kekuasaan China. China menjadi satu-satunya negara yang paling dominan 

dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur di kawasan tersebut. 

Menambahkan berbagai teknologi perang dengan kemampuan yang sangat tinggi 

untuk mengawasi perilaku negara asing di kawasan tersebut.125 Keterlibatan 

Amerika Serikat di LCS tidak hanya didasari pada kepentingan nasional saja, 

tetapi juga didasari pada kepercayaan diri dengan kekuatan yang dimiliki Amerika 

Serikat. Sehingga Amerika Serikat dapat menjadi penyeimbang China demi 

membendung segala bentuk perluasan wilayah.126 Perseteruan Amerika Serikat 

dengan China di LCS bukan karena perebutan wilayah, tetapi disebabkan 

Amerika Serikat yang sering memasuki kawasan yang sudah direklamasi oleh 

                                                             
123 Bahri, Op. Cit., hal. 178   
124 Ibid., hal. 179 
125 Ibid., hal. 186 
126 Ibid., hal. 191 
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China. Amerika serikat sering mendapat peringatan dari China untuk 

menghormati wilayah teritori China sekalipun wilayah berstatus sengketa.127  

Keterlibatan Amerika Serikat di LCS diikuti dengan kebijakan luar negeri 

sebagai wujud untuk memperjuangkan kepentingannya. Seperti menjalin 

komunikasi dengan ASEAN untuk menghentikan pembangunan yang dilakukan 

China. Amerika Serikat juga mendorong peningkatan teknologi atau angkatan 

militer kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk menandingi kekuatan China. 

Selain itu juga Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan 

kebebasan navigasi di kawasan tersebut dengan upaya operasi militer. Operasi 

militer yang dilakukan Amerika Serikat merupakan salah satu cara cara Amerika 

Serikat untuk menentang klaim maritime yang berlebihan oleh China di LCS.128 

Operasi militer dilakukan oleh angkatan laut dan angkatan udara Amerika serikat 

untuk memperkuat hak dan kebebasan yang diakui secara internasional terhadap 

klaim maritime yang berlebihan.129 Dengan total angkatan laut dan angkatan 

udara seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah. 

Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Peralatan Militer Amerika Serikat 

Angkatan  Jumlah dan Jenis Peralatan 

Angkatan Laut  415 unit kapal 

19 unit kapal induk 

6 unit kapal fregat 

62 unit kapal perusak 

75 unit kapal selam 

Angkatan Udara 13.444 unit pesawat  

2.308 unit pesawat tempur 

                                                             
127 Ibid.  
128 Ibid., hal. 200 
129 Eleanor Freund, Freedom of Navigation in the South China Sea A Practical Guide, Belfer 

Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Juni 2017, hal. 19.  
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2.785 unit pesawat serbu 

957 unit helikopter tempur 

Sumber: Yulistyo Pratomo, Ini Daftar Kekuatan Militer As Vs Rusia, Siapa Lebih Unggul?, dari 

https://m.merdeka.com/dunia/ini-daftar-kekuatan-militer-as-vs-rusia-siapa-lebih-unggul.html  

 

Tabel di atas adalah jumlah peralatan militer Amerika Serikat dari angkatan laut 

dan angkatan udara yang juga digunakan dalam penyebaran operasi militer 

Amerika Serikat. Bentuk dari operasi militer yaitu dengan mengirim kapal perang 

dan kapal lainnya untuk melakukan pelayaran di kawasan LCS. Operasi FON 

memasuki wilayah laut teritorial yang berjarak 12 mil dari karang yang awalnya 

terendam air namun telah muncul kembali sebagai daratan yang direklamasi oleh  

China, yaitu di kawasan subi reef . Selain itu, operasi FON juga dilakukan di 

wilayah yang diklaim oleh Filipina dan Vietnam serta negara-negara lain.130  

Program tersebut dilaksanakan kembali pada saat konflik di LCS mulai 

muncul. Pada 27 Oktober 2015, Amerika Serikat melakukan pelayaran 12 mil di 

dekat subi reef  menggunakan kapal perang USS Lassen. Selanjutnya pada 30 

Januari 2016, pelayaran 12 mil dari pulau Triton oleh kapal perang USS Curtis 

Wilbur. Pada 10 Mei 2016, angkatan laut Amerika Serikat menggunakan kapal 

USS William P. Lawrence untuk melakukan operasi navigasi jarak 12 mil dari 

Fiery Cross reef yang ditempati oleh China dan juga dikalim oleh Filipina, 

Taiwan, dan Vietnam. Amerika Serikat terus mengirimkan kapal perangnya ke 

wilayah LCS dalam menolak klaim China. Pada 21 Oktober 2016, dengan 

menggunakan kapal USS Decatur melakukan pelayaran dan melakukan latihan 

maneuver di kepulauan Paracel yang dimiliki China dan diklaim oleh Taiwan dan 

Vietnam. Kemudian pada 24 Mei 2017 kapal USS Dewey Amerika Serikat 

                                                             
130 Bahri, Op. Cit., hal. 201 

https://m.merdeka.com/dunia/ini-daftar-kekuatan-militer-as-vs-rusia-siapa-lebih-unggul.html
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operasi navigasi dalam jarak 12 mil laut Mischief reef di kepulauan Spratly yang 

dimiliki oleh China dan diklaim oleh Filipina, Taiwan dan Vietnam.131 

Dalam operasi militernya Amerika Serikat tidak membuat pangkalan-

pangkalan yang berpusat di LCS, tetapi masih bergabung dengan Filipina dan juga 

Australia, yang melakukan operasi navigasi sampai ke LCS. Dikarenakan fokus 

Amerika Serikat ke Asia dimulai pada saat Pivot to Asia tahun 2011 sehingga 

Amerika Serikat belum mengembangkan secara luas militernya di wilayah Asia. 

Dalam program ini Amerika Serikat mendapat dukungan dari Filipina, dengan  

latihan militer bersama menggunakan kapal induk The USS John C. Stennis  

Amerika Serikat. Selain melakukan latihan militer bersama Filipina, armada dari 

pangkalan militer angkatan laut ke-7 Amerika Serikat di Pasifik dipersiapkan 

untuk berjaga di sekitar kawasan kepulauan Spratly. Beberapa kapal tempur, 

seperti USS Ching Hoon dan USS Howard telah bersiaga di kepulauan Palawan. 

Kapal induk USS Independence dan USS George Washington juga telah 

ditempatkan di pantai barat Filipina.132 Tidak hanya Filipina, mitra lainnya seperti 

Australia dan Jepang juga melakukan operasi di LCS untuk menuntut kebebasan 

navigasi.133 Selain operasi militer yang dilakukan dengan kapal induk, tetapi juga 

kebebasan navigasi wilayah penerbangan. Hal tersebut ditunjukkan Amerika 

Serikat dengan mengirimkan pesawat P-8 A Poseidon dan P-3 Orin. Pengiriman 

pesawat tersebut tidak hanya kebebasan navigasi di udara, tetapi juga untuk 

pengintaian wilayah tersebut.134 

                                                             
131 Freund, Op. Cit., hal. 27-42 
132 Pamungkas, Loc. Cit., hal.4 
133 Ibid., hal. 205-206 
134 Ibid., hal. 207-208 
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