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BAB IV 

PENERAPAN DOKTRIN NATALEGAWA “DYNAMIC EQUILIBRIUM” 

TERHADAP USAHA-USAHA  PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA 

SELATAN 

 

Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu konflik yang 

sulit untuk di selesaikan. Namun, banyak cara yang dapat dilakukan agar 

konflik di Laut China Selatan ini dapat diselesaikan secara damai dan 

tidak menimbulkan konfrontasi bersenjata secara terbuka. Kemungkinan 

tercapainya penyelesaian secara damai diantara negara-negara yang 

terlibat konflik (China, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filiphina, 

Vietnam) pada dasarnya sudah terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka 

untuk melakukan perundingan dan pertemuan-pertemuan atau dialog 

bilateral untuk membahas sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly.  

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa benturan kepentingan antar 

negara yang sedang terlibat konflik di Laut China Selatan ini akan 

menimbulkan instabilitas baik secara global maupun regional. Jika tidak 

dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian maka akan menyebabkan 

munculnya kekuatan-kekuatan militer dari masing-masing negara yang 

merasa kepentingan nasionalnya terusik. Ditambah lagi, negara-negara 
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pengklaim kecuali Brunei Darussalam memiliki pangkalan militer di 

kawasan Kepulauan Spratly.  

 Indonesia sebagai negara yang dianggap bersifat netral dan tidak 

ikut terlibat langung dalam konflik di Laut China Selatan ini perlu 

mengambil langkah  dengan menerapkan Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” (Keseimbangan Dinamis) agar terwujudnya diplomasi secara 

damai. Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat Internasional 

yang perlu untuk membantu menentukan solusi terbaik dalam usaha-usaha 

penyelesaian konflik Laut China Selatan. Partisipasi inilah yang nantinya 

juga akan menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang menjaga 

perdamaian dunia dengan menciptakan perdamaian didalam negeri dan di 

sebuah kawasan.  

Upaya-upaya perdamaian terhadap usaha-usaha penyelesaian 

konflik di Laut China Selatan yang pernah dilakukan, diantaranya adalah 1 

: 

1) DOC (Declaration On The Conduct of Parties in The SouthChina 

Sea)  antara ASEAN  dan Cina pada 4 November 2002 untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata. 

2) November 2012 dibentuk  working group  untuk membahas kode 

etik (Code of Conduct) yang disebut 1st WG ASEAN SOM or COC. 

                                                           
1 Wirasuta, D. S. (2013). Keamanan Maritim Laut China Selatan : Tantangan dan Harapan. Hal. 91 
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3) Perjanjian bilateral antara  Cina dan Vietnam pada oktober 2011 

tentang  Principles for Resolving Maritime Issues. 

4) Vietnam dan Malaysia pada Mei 2009 telah menandatangani MoU 

tentang Komisi  pembatasan Landas Kontinen. 

5) Cina aktif mengadakan pendekatan bilateral seperti dengan ASEAN 

Regional Forum dengan membawa tawaran bahwa perselisihan 

teritorial dapat diselesaikan dengan mengesampingkan masalah-

masalah kedaulatan dan lebih mengedepankan pembangunan 

ekonomi. 

6) Cina mengadakan pendekatan bilateral dengan ASEAN, tawaran 

bahwa perselisihan  teritorial dapat diselesaikan dengan 

mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan dan lebih 

mengedepankan pembangunan ekonomi. 

7) Cina menetapkan kewenangan dengan melakukan patroli di Laut 

Cina Selatan dan membangun kota-kota di wilayah sengketa. 

8) Cina  menerbitkan paspor baru dengan mencantumkan kawasan Laut 

Cina Selatan sebagai wilayahnya. 

9) Vietnam, Malaysia, dan Filipina merespon dengan meningkatkan 

kehadiran militernya di daerah sengketa 

10) Filipina mengganti sebutan Laut Cina Selatan menjadi Laut Filipina 

Barat. 

11) Vietnam mengganti dengan sebutan Laut Timur. 
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12) Cina menyebut Spratly dengan nama Nansa Qundo (kelompok pulau 

pantai). 

 

 

A. Faktor-faktor di terapkannya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium”  

Marty Natalegawa mengartikan “Dynamic Equilibrium” sebagai 

sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi 

secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya 

sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan. Dalam konteks Laut China 

Selatan, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang tidak 

terlibat langsung dalam konflik ini dianggap sebagai negara yang paling 

netral untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di Laut China 

Selatan.  

Konflik Laut China Selatan merupakan konflik yang 

berkepanjangan. Jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan chaos. 

Karena hal tersebutlah Indonesia perlu meningkatkan rasa saling percaya 

antar negara-negara yang berkonflik dan dapat menjadi aktor yang 

mengkontribusikan peran nya melalui Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” 

 Faktor-faktor diterapkannya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan bertujuan 
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untuk menghilangkan kekuatan dominan tunggal di kawasan. Dalam 

konflik Laut China Selatan, China menjadi negara yang paling dominan. 

Beberapa kali negara-negara yang terlibat konflik melakukan perundingan 

dan perjanjian bilateral untuk membahas penyelesaian konflik di Laut 

China Selatan ini namun mendapat pertentangan dan tidak menerima 

persetujuan dari China. Hal ini disebabkan China hanya mengakui negara-

negara tersebut apabila melakukan perjanjian dan perundingan bilateral 

dengan nya. China menganggap bahwa kawasan perairan Laut China 

Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan teritorial negaranya. 

China juga mulai memperlihatkan dominasinya dengan memperlihatkan 

kekuatan armada lautnya. Hak-hak historis selalu menjadi alasan China 

melakukan klaim atas kepemilikan kawasan Laut China Selatan.  Maka 

dari itu, Indonesia melalui diterapkan nya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” perlu melakukan diplomasi agar China dapat memenuhi 

Code of Conduct dalam menyelesaikan konflik ini.  

 Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” memiliki konsep 

yang mengutamkan jalur diplomasi damai dalam menyelesaikan sebuah 

konflik. Potensi munculnya konflik terbuka sangat tidak dapat terelakkan 

jika permasalahan di Laut China Selatan ini tidak dapat diselesaikan 

dengan cara yang baik. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan 

pendekatan dialog dengan negara-negara yang berkonflik agar dapat 

menyelesaikan masalah dengan win-win solution dan bukan zero sum.  
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 Indonesia juga merupakan negara anggota ASEAN yang tidak 

terlibat langsung dalam konflik Laut China Selatan, maka dari itu potensi 

Indonesia menjadi aktor penengah menjadi besar. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk menjaga keutuhan internal ASEAN dan menjaga 

eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara. 

B. Hambatan diterapkannya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” 

Dalam upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan ini, tentu 

saja tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan dalam 

usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan yang dikarenakan 

oleh beberapa hal. Misalnya, tumbuh rasa saling tidak percaya diantara 

negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik di Laut China Selatan, 

dan tidak adanya itikad baik dari negara-negara yang bersengketa untuk 

menyelesaikan konflik ini.  

Hal ini mungkin disebabkan belum adanya kesepakatan mengenai 

bentuk perundingan yang dapat diterima semua pihak untuk 

menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. Masih besarnya 

saling curiga di antara negara-negara yang bersengketa dapat menjadi 

hambatan bagi tercapainya penyelesaian damai. 2 

Di satu pihak China mendukung diadakannya pertemuan bilateral. 

China menganggap seluruh pulau-pulau di kawasan Laut China Selatan 

                                                           
2 Asnani Usman, R. S. (1997). Konflik Laut China Selatan : Tantangan bagi ASEAN. Jakarta: Centre 
for Strategic and International Studies (CSIS). Hal. 49 
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merupakan wilayahnya dan setiap negara yang menuntut dan menduduki 

pulau-pulau Spratly harus mengadakan perundingan bilateral dengannya. 

China tidak akan menerima persetujuan yang mungkin akan dicapai dalam 

pertemuan bilateral yang diadakan antara kedua negara bersengketa 

laiinya. China akan tetap menuntut seluruh Pulau Spratly yang dikuasai 

oleh mereka. Hal ini berarti persetujuan yang mungkin akan dicapai oleh 

negara-negara bersengketa lainnya tidak akan menyelesaikan sengketa 

Spratly secara keseluruhan, kecuali diantara kedua negara itu saja.3  

Di lain pihak negara-negara lainnya yang bersengketa seperti 

Vietnam, Malaysia, dan Filiphina lebih mendukung perundingan 

multilateral untuk menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. 

Melalui perundingan multilateral ketiga negara secara bersama-sama akan 

mempunyai posisi yang lebih kuat untuk mempertahankan pulau-pulau 

Spratly yang telah diduduki terutama dalam menghadapi tuntutan China. 

Sebaliknya China lebih memilih perundingan bilateral dengan masing-

masing negara yang bersengketa, karena dengan cara ini akan dapat 

menekan masing-masing negara daripada mengahdapi mereka bersama.4 

Walaupun demikian pertemuan-pertemuan bilateral di antara 

beberapa negara yang bersengketa telah di dilakukan. Misalnya, pada 

bulan April 1988, China dan Vietnam telah menyatakan kesediaan mereka 

untuk berunding dengan Filiphina dan Malaysia untuk menyelesaikan 

                                                           
3 Ibid. Hal.50 
4 Ibid. 
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sengketa Kepulauan Spratly melalui diskusi dan konsultasi. Kesediaan 

Vietnam dan China mendapat tanggapan positif dan Filiphina.5 

Filiphina dan Vietnam mengadakan sebuah pertemuan dan 

menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun, pertemuan tersebut tidak 

menghasilkan sebuah persetujuan yang konkret. Hasil dari pertemuan 

tersebut lebih bersifat umum karna kedua negara hanya setuju untuk tidak 

menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan konflik yang 

sedang terjadi namun tidak membahas hal yang lebih konkret mengenai 

kepemilikan Kepulauan Spratly yang sedang mereka sengketakan. 

Pada tahun 1995, Vietnam dan Filiphina berhasil merumuskan 

Code of Conduct dari hasil dialog mereka. Namun, hal tersebut mendapat 

pertentangan dari China. China memprotes hasil dari Code of Conduct 

tersebut dan mengemukakan bahwa Vietnam dan Filiphina harus 

melakukan dialog mengenai Laut China Selatan dengannya saja, tidak 

boleh membahas masalah ini dengan negara-negara lain, karena China 

beranggapan bahwa Laut China Selatan merupakan bagian dari kawasan 

China. Hal ini tentu saja menggambarkan hambatan penyelesaian konflik 

ini, karena China hanya mengakui perundingan bilateral antar negara yang 

berkonflik dengannya saja. 

Pada tahun 1988, China dan Filiphina mengadakan pertemuan 

namun kedua negara ini sepakat untuk mengesampingkan permasalahan 

                                                           
5 Ibid 
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sengketa Kepulauan Spratly yang merupakan bagian dari kawasan Laut 

China Selatan. Hal ini menunjukan bahwa China dan Filiphina tidak 

berhasil untuk menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian 

konflik di wilayah ini.  Rasa curiga Filiphina terhadap maksud-maksud 

China masih sangat besar. Sehingga, hal ini kembali menjadi hambatan 

tercapainya penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Namun, setelah 

insiden Mischief Reef, China dan Filiphina kembali mengadakan 

pertemuan pada tanggal 9-10 Agustus 1995, dan akhirnya menghasilkan 

Code of Conduct.  

Namun, hambatan penyelesaian konflik ini kembali terjadi karena 

berbeda denga Filiphina, Malaysia tidak menanggapi secara positif 

kesediaan Vietnam dan China untuk berunding yang dikemukakan pada 

tahun 1988 tersebut. Malaysia mungkin merasa tidak perlu menanggapi 

kesediaan itu selama pulau-pulau Spratly yang berada dibawah 

kedaulatannya tidak “diganggu gugat” oleh kedua negara itu. Baru pada 

bulan Januari 1992, seperti yang dikemukakan sebelumnya, Menteri Luar 

Negeri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa 

Vietnam dan Malaysia menyetujui untuk bekerja sama dalam membangun 

pulau-pulau Spratly, tetapi kerja sama tersebut “akan dibatasi pada 

wilayah tumpang tindih yang dituntut oleh kedua negara”. Pengumuman 

ini ditegaskan lagi oleh PM Vietnam, Vo Van Kiet dengan menyatakan 

bahwa “kedua negara telah menyelesaikan sengketa teritorial yang 

meliputi wilayah tumpang tindih kedua negara.” Tetapi seberapa jauh 
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pernyataan itu dituangkan dalam persetujuan bersama secara resmi antara 

kedua negara masih belum jelas. Yang jelas pernyataan ini telah 

,enimbulkan reaksi di pihak China yang menegaskan kembali bahwa 

Beijing mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas Pulau 

Nansha dan diharapkan pihak-pihak lainnya dapat menahan diri untuk 

tidak melakukan sesuatu yang dapat memperburuk dan memperumit 

situasi.6 

Hambatan lain yang dihadapi untuk penyelesaian konflik di 

kawasan Laut China Selatan ini adalah negara-negara yang berkonflik 

tidak mau melakukan perundingan dengan Taiwan. Melakukan 

perundingan dengan Taiwan hanya akan menimbulkan reaksi keras dari 

China dan akan mendorong China untuk melakukan serangan terhadap 

Kepulauan Spratly yang diduki oleh negara-negara yang berkonflik. Selain 

itu, jika negara-negara ini melakukan perundingan dengan Taiwan 

mengenai kepemilikan sebagian kawasan di Laut China Selatan hal ini 

berarti tidak konsisten dengan politik luar negeri negara-negara yang 

sedang berkonflik yang menganut One China Policy. Di sisi lain, Taiwan 

juga tidak mau terlibat dalam perundingan yang dianggap akan 

memperlemah tuntuntan nya atas seluruh Kepulauan Spratly.  

Dalam mewujudkan perundingan ini, seperti yang dikemukakan 

oleh seorang pengamat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 

perundingan multilateral akan dianggap menerima status quo yang ada 

                                                           
6 Ibid. Hal. 54-55 
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sebagai fait accompli atau dasar untuk sebuah kompromi. Ini tentu sulit 

diterima oleh negara-negara pantai, seperti China dan Vietnam yang 

menuntut seluruh Kepulauan Spratly, walaupun mungkin tidak menjadi 

persoalan bagi Filiphina dan Malaysia yang hanya mempunyai tuntutan 

terbatas.7 

Suatu perundingan memerlukan kesabaran dan membutuhkan 

waktu yang sangat lama. Selain itu, untuk melakukan perundingan-

perundingan yang dapat menghasilkan persetujuan bersama diperlukan 

kemauan politik dari negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang 

bersengketa hendaknya menyadari bahwa persetujuan bersama yang 

diterima semua pihak tidak mungkin dicapai selama masih ada pihak-

pihak yang menginginkan tuntutan mereka terpenuhi tanpa 

memperdulikan tuntutan-tuntutan pihak lainnya. Dengan perkataan lain, 

selama asas zero-sum (kemenangan salah satu pihak merupakan kekalahan 

pihak lain) masih mendasari tuntutan pihak-pihak tertentu, sulit 

diharapkan tercapainya suatu persetujuan dalam perundingan. China dan 

Vietnam dalam suatu perundingan tetap menuntut seluruh Kepulauan 

Spratly dan mengharapkan Malaysia dan Filiphina melepaskan tuntutan 

atau menyerahkan pulau-pulau yang telah diduduki mereka, makan 

perundingan ini sulit meghasilkan suatu persetujuan yang dapat diterima 

semua pihak.8 

                                                           
7 Ibid. Hal. 60-61 
8 Ibid. Hal. 62 
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C. Implementasi Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium”  

 Melakukan diplomasi dengan China adalah langkah awal yang 

penting dalam usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Tujuan 

nya adalah agar China dapat mematuhi DOC (Declaration of Conduct of 

Parties in the South China Sea) dan TAC (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia) untuk mencegah potensi konflik di Laut 

China Selatan menjadi eskalasi konflik yang menggunakan kekuatan 

bersenjata atau militer. 

Marty Natalegawa, yang menjabat sebagai Mentri Luar Negeri 

Indonesia pada masa itu telah membuat kesepakatan dengan Mentri Luar 

Negeri China, Yang Jiechi untuk mengedepankan jalur diplomasi damai 

yang merupakan salah satu konsep dari Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. 

Melalui Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” ini,  

Indonesia selalu mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk 

melakukan dialog dan diskusi antar negara yang terlibat konflik dan 

melakukan kerja sama dibidang-bidang yang menjadi perhatian bersama. 

Hal ini menjadi bukti bahwa melalui Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” Indonesia memiliki kapasitas mediator konflik di Laut China 

Selatan. 

Konsep dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” dalam 

upaya-upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan, salah satunya 
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adalah mewujudkan Code of Conduct dan mengimplementasikan 

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 

secara efektif.  Hal ini di wujudkan dengan menghilangkan rasa saling 

curiga antara negara-negara yang terlibat konflik, menimbulkan rasa saling 

percaya, dan meningkat kan kerja sama, mengutamakan perdamaian dan 

stabilitas di Laut China Selatan.   

Konsep dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” yang di 

implementasikan selanjutnya adalah berperan sebagai mediator atau  

negara penengah yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu 

negara yang terlibat konflik dalam workshop atau pertemuan-pertemuan 

antar negara untuk membahas konflik di Laut China Selatan.  

Inisiatif dari Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa 

dengan mengusulkan terwujudnya Code of Conduct merupakan bagian 

dari diplomasi Indonesia. Dalam hal ini, tiga poin penting yang menjadi 

tujuan utama dari terwujudnya Code of Conduct adalah menciptakan rasa 

saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika insiden itu 

terjadi. Tiga poin yang yang menjadi tujuan utama dari terwujudnya Code 

of Conduct yang di usulkan oleh Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty 

Natalegawa pada tahun 2012 dalam implementasinya telah disetujui pada 

pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN dan China di 

Beijing pada bulan Agustus tahun 2013. 
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Keberhasilan terwujudnya Declaration on The Conduct of The 

Parties in the South China Sea pada tahun 2002 merupakan implementasi 

dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium”. 

Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh 

hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan 

keyakinan bahwa sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan 

internasional  yang  baru  yang  bersifat win-win solution dan bukan zero-

sum. Hal ini berarti tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan 

berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan.9 

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

pada tahun 2002 merupakan sebuah langkah yang memberikan gambaran 

cukup jelas mengenai penyelesaian masalah dengan mekanisme kerjasama 

sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa poin yang perlu dicatat 

sehubungan dengan deklarasi tersebut.10 

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

pada tahun 2002 merupakan sebuah langkah yang memberikan gambaran 

cukup jelas mengenai penyelesaian masalah dengan mekanisme kerjasama 

sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa poin yang perlu dicatat 

sehubungan dengan deklarasi tersebut. Pertama, deklarasi tersebut adalah 

langkah awal dalam penyelesaian konflik dengan kode etik. Deklarasi 

                                                           
9 Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, Paper 
ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia 
(AIHII) II, Bandung, 2011 
10 Ariffien, N. F. (2014). Upaya Diplomatik Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan 
Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan. Hal.839 
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tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik Laut China 

Selatan harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam ASEAN 

Treaty of Amity and Cooperation sebagai basis kode etik internasional di 

kawasan Laut China Selatan. Kedua, deklarasi ini menciptakan basis legal 

terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Pihak-pihak yang 

terlibat di dalam deklarasi tersebut harus memiliki komitmen untuk 

melakukan afirmasi kembali terhadap Charter PBB dan UN Convention on 

the Law of the Sea 1982, TAC, dan berbagai hukum internasional lainnya 

yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi 

hubungan antar negara. Ketiga, deklarasi ini memberikan syarat kepada 

negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan 

di Laut China Selatan dengan kebiasaan yang baik dan menjunjung tinggi 

perdamaian. Keempat, pada deklarasi ini menjelaskan “The Parties 

concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes 

by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through 

friendly consultations and negotiations by sovereign states directly 

concerned…”. 

Pada akhirnya, perspektif kebijakan luar negeri Indonesia Doktrin 

Natalegawa “Dynamic Equilibrium” telah menjadi preferensi bagi 

Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut China Selatan. 

Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” bisa dikatakan 

terimplementasi dengan baik dengan terwujudnya Declaration on The 

Conduct of The Parties in the South China Sea.  
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Melihat kepercayaan dari negara-negara yang terlibat konflik di 

Laut China Selatan kepada Indonesia sebagai mediator dalam konflik ini, 

maka Indonesia melalui Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” 

dapat meminimalisir munculnya potensi konflik yang dapat merusak 

hubungan antar negara-negara yang terlibat konflik khususnya negara-

negara ASEAN dan terus berperan aktif hingga dapat dihasilkan jalan 

keluar yang dapat diterima dan dipatuhi oleh negara-negara yang telibat 

konflik di Laut China Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


